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TIIVISTELMÄ  

Hämeen  tiepiiri  käynnisti syksyllä  2006  ympäristövaikutusten  arvioinnin  (YVA) 
 valtatien  12  parantamisesta  Joutjärven  (Lahti)  ja  Uusikylä (Nastola) välisellä, 

 17  kilometrin pituisella osuudella. Kyseisen tieosuuden parantaminen  on  osa 
 valtatien  12  yhteysvälin  Lahti  -  Kouvola kehittämistä.  

Tiejakso Joutjärven  ja  Uusikylän välillä  on  nykyisin  kaksikaistainen moottorlift. 
kennetie,  joka  on  poikkileikkaukseltaan  ns. leveäkaistatie.  Valtatien  nopeusra 
joitus tieosuudella  on 100 km/h. Tien  parantamisesta  on  laadittu  kehittämissel-
vitys,  jossa  esitetyillä  toimenpiteillä halutaan parantaa tien liikenneturvallisuutta 

 ja  liikenteen sujuvuutta. 

Hankkeessa sovelletaan lakisääteistä  YVA-menettelyä, koska  osa  vaihtoehdosta 
voidaan toteuttaa  moottoritienä.  YVA-menettelyn tarkoituksena  on  selvittää eri 

 nakkoon  hanketta koskevat  ympäristövaikutukset  siten, että ne voidaan ottaa 
huomioon suunnittelussa  ja  hanketta koskevassa päätöksenteossa. Samalla 
tavoitteena  on  lisätä kansalaisten  tiedonsaantia  ja  osallistumismandollisuuk

-sia.  

Lähtökohtana olevat ratkaisut suunnitellaan alustavasti  YVA-vaiheessa  ja  niitä 
 tarkennetaan  myöhemmin  yleissuunnitteluvaiheessa.  YVA-vaiheessa ei tehdä 

hanketta koskevia  maantielain  mukaisia päätöksiä.  

YVA  -menettelyssä  tutkitaan yksi varsinainen valtatien  kehittämisvaihtoehto 
 (VE  1),  johon voi liittyä teknisiä  alavaihtoehtoja. Vertailuvaihtoehtona  ja  vaiku- 

tusten kuvausten lähtökohtana  on  hankkeen toteuttamatta jättäminen  (VE  0).  

Vaihtoehto  1  eli valtatien  kehittämisvaihtoehto  perustuu siihen, että nykyinen 
valtatie,  leveäkaistainen  moottoriliikennetie, parannetaan nykyiselle  linjauksel-
leen  muuttamalla valtatien  poikkileikkaus keskikaiteelliseksi nelikaistaiseksi 
moottontieksi  välillä  Joutjärvi-Nastolaja keskikaiteelliseksi ohituskaistatieksi  välillä 
Nastola-Uusikylä.  

YVA-menettely jakautuu kahteen  päävaiheeseen.  Ensimmäisessä vaiheessa 
tehdään  arviointiohjelma,  joka  on  suunnitelma mitä vaikutuksia arvioidaan  ja 
millä  menetelmillä ne selvitetään. Selvitysten jälkeen laaditaan  ympäristövaiku

-tusten  arviointiselostus. Arviointiohjelmasta  ja  -selostuksesta  pyydetään lau-
sunnot, minkä lisäksi kansalaiset voivat ilmaista mielipiteensä  yhteysviranomai

-sena  toimivalle Hämeen  ympäristökeskukselle.  

Tässä  arviointiohjelmassa  on  kuvattu ympäristön nykytila hankkeen vaikutus-
alueella  ja  laadittu suunnitelma vaikutusten selvittämiseksi sekä osallistumi-
sen, vuorovaikutuksen  ja  tiedottamisen järjestämiseksi.  

Arviointiohjelmasta  ja  -selostuksesta  järjestetään avoimet  esittelytilaisuudet, 
 minkä lisäksi julkaistaan  tiedotteetja esitteet.  Hankkeella  on  omat  internetsivut, 

 joille pääsee  koko  yhteysvälin  sivuilta  (www.tiehallinto.fi/vtl  2lahti-kouvola).  Ar
-viointiselostus  valmistuu syksyllä  2007.  



ESIPUHE 

Tämä ympäristövaikutusten arviointiohjelma  (YVA  -ohjelma)  on  osa  valtatien 
 12  osuuden Joutjärvi - Uusikylä ympäristövaikutusten arviointimenettelyä  (YVA- 

menettely), jossa  on  tarkoituksena selvittää valtatatien parantamisen ympäris-
tövaikutukset. 

Käsiteltävä valtatieosuus  on  noin  17  kilometriä pitkä.  Se  sijoittuu pääosin Lah-
den kaupungin  ja  Nastolan kunnan  ja  osin Orimattilan kaupungin alueelle.  YVA

-menettelyssä  arvioidaan vaihtoehtoisten ratkaisujen merkittävimmät vaikutuk-
set ympäristöön  ja  ihmisiin sekä arvioidaan mandollisuuden haitallisten vaiku-
tusten lieventämiseen  ja  torjumiseen. 

Sovellettava  YVA  -menettely perustuu ympäristövaikutusten arviointimenette-
lystä annettuun lakiin. Arviointimenettelyä sovelletaan, koska  osa  vaihtoehdois-
ta voidaan toteuttaa moottoriteinä.  

YVA  -ohjelma  on  hankkeesta vastaavan Hämeen tiepiirin suunnitelma siitä, mit-
kä vaihtoehdot tutkitaan, miten vaihtoehtojen vaikutukset arvioidaan sekä miten 
YyA -menettelyn vuoropuhelu  ja  tiedottaminen järjestetään. Ympänstövaikutusten 
arviointimenettelyn yhteysviranomaisena toimii Hämeen ympäristökeskus. 
Ympäristövaikutusten arvioinnissa  ja  hankkeen suunnittelussa konsulttina toi-
mii Destia.  

YVA  -menettelyssä  tutkitaan yksi varsinainen valtatien kehittämisvaihtoehto 
 (VE  1),  johon voi liittyä teknisiä alavaihtoehtoja. Vertailuvaihtoehtona  on  hank-

keen toteuttamatta jättäminen  (VE  0).  

Ympäristövaikutusten  arviointia ohjaavaan hankeryhmään kuuluvat: 
Jouni Sivenius, pj. 

 Marketta  Hyvärinen 
 Matti  Hoikkanen 

 Kimmo Sutinen 
Tiina Karu-Hanski 
Risto  Helander 

 Sami Suoknuuti  

Hämeen tiepiiri 
Hämeen tiepiiri 
Landen kaupunki 
Landen kaupunki 
Landen seudun ympäristöpalvelut 
Nastolan kunta 
Nastolan kunta 

Antti Ojanen 	Orimattilan kaupunki 
Mirja Karila-Reponen Päijät-Hämeen Liitto 
Timo Jalkanen 	Destia 
Raino Kukkonen, siht. Destia 

Lisäksi hankeryhmässä asiantuntijana  on  Riitta Turunen Hämeen ympäristö- 
keskuksesta. 
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I  HANKKEEN ESITTELY  

1.1  Hanke  ja sen  sijainti 

Valtatie  12 on  yksi tärkeimpiä itä-länsisuuntaisia pääyhteyksiä Suomessa toi-
mien merkittävänä raskaan liikenteen kuljetusreittinä Länsi-  ja  Kaakkois-Suo-
men välillä sekä myös yhteytenä satamlin  ja  rajanylityspaikoille.  Valtatien  12 

 Landen  ja  Kouvolan välinen tiejakso sisältyy liikenne-  ja  viestintäministeriön 
pääteiden runkotieverkkoesitykseen  ja  on  mukana Tiehallinnon nelivuotisessa 
toiminta-  ja  taloussuunnitelmassa (TTS  2008-2012). 

Suunnittelukohteen tieverkollinen  sijainti  on  esitetty kuvassa  1. 

V. 

Q  Seinäjoki 

Jyväskylä  

Porb 	Tap%pere  

.Rauma 	 Lah  

Kuopio 
Joensuu  

0  

Savonlinna 
Mikkeli  

CT) 	 /1 

1  

Imatr, '  
Lappeenranta  cr2'  

C) 
tiameenlinna  1)  C'Kouvola 

• 	

/ 	
Hmina 

TUt4 	 m.w.p 

- 	
He1sr1ki  

Kuva  1.  Suunnittelukohteen  tie  verkollinen  sijainti. 
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Ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa  (YVA-ohjelma) käsitellään valtatien 
 12  yhteysvälihankkeen  Lahti  -  Kouvola läntistä tieosuutta Joutjärvi - Uusikylä. 

Käsiteltävän tieosuuden pituus  on  noin  17  kilometriä  ja  se  sijaitsee pääosin 
Landen kaupungin  ja  Nastolan kunnan sekä osin Orimattilan kaupungin alueil-
la. Tieosuus rajautuu lännessä valtateiden  4  ja  12  muodostamaan Joutjärven 
eritasoliittymään. Idässä tieosuus rajautuu Uusikylän eritasoliittymään. 

Suunnittelualueen  sijainti  Lahti  -  Kouvola yhteysvälillä  on  esitetty kuvassa  2. 

Kuva  2.  Suunnittelukohteon  sijainti  Lahti  -  Kouvola yhteys välillä 

1.2  Hankkeen tarkoitus  ja  tarve  

1.2.1  Nykytila  ja  ongelmat 

Käsiteltävä tieosuus Landen Joutjärveltä Nastolan Uusikylään  on  nykyisin kak-
sikaistainen moottoriliikennetie, joka  on  poikkileikkaukseltaan ns. leveäkaistatie 
(kokonaisleveys  13 m,  ajokaistat  2 x 5,5  metriä). 

Tieosuudella  valtatien nopeusrajoitus  on 100 km/h.  

Valtatieosuuden liikennemäärä  on 7 000  -  12 500  ajoneuvoa/vrk (KVL  2006) 
 liikenteen ollessa suurimmillaan tieosuuden länsipäässä. Valtatien liikennemää-

rien  on  arvioitu kasvavan noin  40  %  vuoteen  2040  mennessä. Valtatieosuuden 
rinnakkaistienä toimivalla maantiellä  312  liikennemäärä  on 2600-10000  ajoneu-
voa/vrk. 

Valtatieosuudella Joutjärvi -Uusikylä  on  tapahtunut vuosina  2001  -  2005 (5  vuot-
ta) yhteensä  86  poliisin tietoon tullutta liikenneonnettomuutta, joista  28 on  johta-
nut henkilövahinkoihin. Onnettomuuksissa  on  loukkaantunut kaikkiaan  49  hen-
kilöä  ja  kuollut  3  henkilöä. Yhteysväli  Lahti  -  Kouvola kuuluu onnettomuustihey-
deltään valtateiden vaarallisimpaan viidennekseen. Valtatien koetusta turvatto-
muudesta johtuen  osa  Nastolan  ja  Landen välisestä liikenteestä  on  siirtynyt 
käyttämään maantietä  312.  
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Valtatiestä  aiheutuu nykyisellään myös ympäristöhaittoja. Melu aiheuttaa hait-
taa nykyiselle asutukselle etenkin  Villähteen  kohdalla. Ilman  pohjavesisuojaus

-rakenteita tehty  valtatielle  aiheuttaa haittaa  ja  riskejä tärkeiden  pohjavesialuei
-den  pohjaveden laadulle.  

1.2.2  Suunnittelun lähtökohdat 

Vuonna  2002 on  laadittu  koko yhteysväliä  Lahti  -  Kouvola koskeva  kehittämis
-selvitys (Valtatie  12 Lahti  -  Kouvola,  yhteysvälin kehittämisselvitys),  jossa  tie- 

osuutta  on  tarkasteltu kokonaisuutena  ja sen  parantamiselle  on  määritelty  ke-
hittämispolku. Yhteysvälin  sisältöä  ja kehittämisvaihtoehtoja  on  tarkasteltu li-
säksi vuonna  2005  valmistuneessa selvityksessä  Vt  12 Lahti  -  Kouvola kehittä-
minen, Selvitys  yhteysvälihankkeen  sisällöstä. Tähän liittyen  Tiehallinnon kes-
kushallinto  on  tehnyt valtatien  12 Lahti  -  Kouvola  yhteysvälihankkeen esisuun-
nitelman hyväksymispäätöksen  10.3.2006.  Päätöksen mukaisesti  tavoitetilas

-sa  2030 valtatieosuus  toteutetaan nykyiselle  linjaukselleen keskikaiteellisena 
 osittain  4-kaistaisena (2+2)  ja  osittain  3-kaistaisena (2+1)  seuraavasti:  

•  Landen  Joutjärveltä  Nastolaan  keskikaiteellinen nelikaistatie  (2+2) 
•  Nastolasta  U usikylään keskikaiteellinen ohituskaistatie (2+1) 
•  U usikylästä Kausalaan keskikaiteellinen ohituskaistatie (2+1) 
• Kausalasta  Kouvolaan  keskikaiteellinen nelikaistatie  (2+2).  

Nykyiset  eritasoliittymät  sopeutetaan  parannettuun poikkileikkaukseen  ja välillle 
Joutjärvi - Villähde  rakennetaan uusi  Kolavan eritasoliittymä.  Lähtökohtana ole-
via ratkaisut suunnitellaan alustavasti  YVA-vaiheessa  ja  niitä  tarkennetaan  yleis- 
suun  n ittel uvaiheessa. 

Esitetyillä  toimenpiteillä halutaan parantaa tien liikenneturvallisuutta  ja  liiken-
teen sujuvuutta sekä vähentää tiestä  ja  liikenteestä aiheutuvia häiriöitä. 

Oheisessa kuvassa  3 on  esitetty  kehittämisselvityksen  yhteydessä esillä olleet 
 poikkileikkaukset  sekä  tavoitetilan  että mandollisen vaiheittain rakentamisen  1. 

 vaiheen osalta. 

Valtatien  poikkileikkaustyypin  valinta  ja  mandollinen vaiheittain rakentaminen 
ratkaistaan  yleissuunnitelman  laatimisen yhteydessä.  

Lahti 	 •  Nastola 	 •  Uusikylä 	 • 	Jokue 	• 	Kausala 	• 	Tillola 	•  Suvioja 

Tavoiteti ____ __ _  

. 

211 
Keskikaiteelilneri 

211 
Keskikaiteellinen 

211 
Keskikaiteellinen  

22  Keskikide  2+2  Kesklkaide 

2+2  Keskikaide ohituskaistatie ohituskaistatie ohituskaistatie 

1.Vaihe 
7//fl 

-  
2 	1  Keski 	iteelhrs  

7 7  - --- 
2 	I  Keskikaiteellinen 

ohitusk+istatie 
- 

___________________ oh1uskaistatie 

___ ____ 2^1  

__ 

2+1 2+1 71  
- 	

-- 
2*2 Keskikaide  

---- 

1 	Keskikaide 
Keskikaitaelhnen 
ohituskaistatie 

Keskikaiteelhnen 
ohituskaistatie 

Keskikaiteellinen 
ohituskaistatie  I 	Keskikziide  

Kuva  3.  Valtatien  12  yhteys  välin  Lahti  -  Kouvola poikkileikkausvaihtoehdot. 
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1.3  Hankkeen tavoitteet 

Valtatien  12  parantamiselle välillä  Joutjärvi -  Uusikylä  on  laadittu tavoitteet, jois-
sa  on  otettu huomioon valtatien  12  liikenneverkollinen  asema sekä alueen pai-
kalliset lähtökohdat. Hankkeen tavoitteet  on  ryhmitelty  valtakunnallisiin yleista-
voitteisiin  sekä  seudullisiin  ja  paikallisiin tavoitteisiin. 

Valtatietä  12  koskevat valtakunnalliset yleistavoitteet:  
•  kehitetään Länsi-Suomen  ja  Kaakkois-Suomen välille tasoltaan  runko- 

verkon laatutason täyttävä  valtatieyhteys 
•  vähennetään  liikennekuolemiaja henkilövahinko-onnettomuuksia mer-

kittävästi  pääteille  asetettujen tavoitteiden mukaisesti  
•  parannetaan tavara -ja  henkilöliikenteen  sujuvuutta,  toimintavarmuutta 

 sekä matka-aikojen ennustettavuutta  
•  otetaan huomioon valtakunnalliset  alueidenkäyttötavoitteet 
•  pyritään  yhteiskuntataloudellisesti  optimaaliseen kokonaisratkaisuun. 

Valtatietä koskevat  seudulliset  ja  paikalliset tavoitteet:  
•  turvataan alueen kuntien välisten työ-ja  asiointimatkojen  sujuvuus  
•  tuetaan  väyläratkaisulla seuturakenteen  kehittymistä  maakuntakaavan 

 ja  Landen seudun  rakennemallin  mukaisesti  
•  vähennetään merkittävästi liikenteestä  aiheutuvaa  pohjaveden 

 pilaantumisriskiä  Salpausselän  harjualueella 
•  kehitetään  tieverkkoa  ja  valtatien  liittymäratkaisuja  siten, että ne paran-

tavat elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä, palvelujen  saavutettavuutta  
ja  tukevat Landen  ja  Nastolan maan käyttöä  ja  yhdyskuntarakenteen 
suunnitelmallista kehittymistä.  

•  parannetaan paikallisen  auto-ja  kevyen liikenteen turvallisuutta  
•  turvataan elinympäristön viihtyisyys,  terveellisyys,  turvallisuus  ja  toimi- 

vuus  minimoimalla  valtatien aiheuttamat  ympäristöhaitat  (melu,  tärinä, 
päästötja estevaikutus)  sekä haitat  maankäytölle  ja  ottamalla huomi- 
oon alueen luonnon, maiseman  ja  kulttuuriympäristön  sekä suojelu- 
kohteiden arvoja erityispiirteet.  

•  varmistetaan  joukkoliikenteen  toimintaedellytykset  ja  turvalliset yhteydet 
 pysäkeille. 

Suunnittelutyössä  määritellään vaihtoehtoisia ratkaisuja tavoitteiden saavutta-
miseksi sekä  haittavaikutusten  torjumiseksi  ja  lieventämiseksi.  Lisäksi sekä 

 ympäristövaikutusten  arvioinnissa että suunnittelussa tarkastellaan sitä,  millä 
 tavoin asetetut tavoitteet toteutuvat eri vaihtoehdoilla.  

1.4  Suunnittelu-  ja  päätöksentekotilanne 

Yhteysvälihankkeen  Lahti  -  Kouvola muilla  osuuksilla ympäristövaikutuksia  on 
 selvitetty aiemmin. Tarkasteltavan  valtatieosuuden  itäpuolelle sijoittuvan tieosuu-

den Uusikylä  - Jokue  YVA-menettely  on  päättynyt vuonna  2005  ja  yhteysvälin 
itäisimmällä  osuudella  Jokue -  Suvioja  YyA-menettely  on  käynnissä  ja  se  päät-
tyy vuonna  2007.  

Käsiteltävänä olevaa valtatien  12  tieosuutta Joutjärvi -  Uusikylä koskeva  ympä-
ristövaikutusten  arviointi  (YVA)  valmistuu vuonna  2007.  YVA-menettelyn jälkeen 

 valtatieosuudesta  laaditaan  yleissuunnitelma. 
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Yleissuunnitelmassa  esitetyt tien parantamisen liikenteelliset  ja  tekniset perus-
ratkaisut hyväksytään yleissuunnitelman hyväksymispäätäksellä. Hyväksytyt 
ratkaisut ovat ohjeena seuraavassa suunnitteluvaiheessa, tiesuunnitelmassa, 
jossa painopiste  on  toimenpiteiden tarkan sijainnin  ja  yksityiskohtaisten ratkai-
sujen suunnittelussa sekä toimenpiteiden kustannusten määrittämisessä.  Tie-
suunnitelma antaa hyväksyttynä Tiehallinnolle oikeuden tien toteuttamiseen  ja 

 tarvittavien alueiden haltuunottoon. 

YVA:n  ja  yleissuunnitelman  sijoittumista maanteiden suunnittelujärjestelmään 
 on  havainnollistettu  kuvassa  4.  

: Liikennejärjestelmä- 	Alueidenkäytön 
Vaikutusten 

arviointi  

Esiselvitykset  

I  Suunnittelun kävnnistämisoaätös  I  

-- 

Hyväksymispäätös  I  

Toteutusvaihe 
Rakennussuunnittelu  ja  rakentaminen 

Vastaanotto 

----- ---------- 

Hoito  ja  ylläpito 	 LJ.JJ  .L.  

Kuva  4, Yleissuunnitelrnaja  YVA  maanteiden  suunnitte/ujärjesteirnässä 
(Yleissuunnitteluohjeluonnos  2.3.2006). 

1.5  Hankkeen liittyminen muihin suunnitelmiin  ja  hankkeisiin 

Valtatien  12 Lahti  -  Kouvola yhteysväli sisältyy Liikenne -ja  viestintäministeriön 
pääteiden runkoverkkoesitykseen. Runkotiet  palvelevat ennen kaikkea pitkämat-
kaista liikennettä  ja  niille  on  asetettu korkeat laatuvaatimukset sujuvan liiken-
teen hoitamiseksi  ja  turvaamiseksi. 

Tieosuuden Joutjärvi - Uusikylä parantamien  on  osa  valtatien  12  yhteysvälin 
 Lahti  -  Kouvola kehittämistä. Yhteysväli  Lahti  -  Kouvola rajautuu Lännessä  val

-tatiehen  4  ja  idässä valtatiehen  6.  Valtateiden  keskinäiset eritasoliittymäratkai-
sut ratkaistaan valtateiden  4  ja  6  suunnittelun yhteydessä. 
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Yhteysvälin  Lahti  -  Kouvola  itäpäässä  on  käynnissä  tieosuutta  Uusikylä  -  Suvio-
ja (Nastola,  litti,  Kuusankoski) koskeva  yteissuunnitelman  laatiminen  ja  siihen 
liittyen osuutta  Jokue -  Suvioja  (litti,  Kuusankoski) koskeva  YyA. 

Ratahallintokeskus  on  laatinut vuonna  2006 Lahti  -  Vainikkala  rataosuutta  kos-
kevan  yleissuunnitelman. Ratasuunnitelman  vaikutukset valtatien  12  paranta

-mishankkeeseen  ovat vähäiset. Valtatie-  ja  ratahankkeella  on  kuitenkin yhteisiä 
 ympäristövaikutuksia  (mm.  melu,  tärinä,  päästöt).  

1.6  Hankkeen  jatkosuunnittelua  koskevat päätökset  ja  luvat  

YVA-vaiheessa ei tehdä hanketta koskevia  maantielain  mukaisia päätöksiä.  

YVA:n  jälkeisen  yleissuunnitelmavaiheen  lopuksi  Tiehallinto  tai  liikenne-  ja  vies-
tintäministeriö  tekee  maantielain  (2005/503)  mukaan  käsiteltävästä yleissuun-
nitelmasta hyväksymispäätöksen. Hyväksymispäätöksessä  on  käytävä ilmi,  millä 

 tavalla  ympäristövaikutusten  arviointi  ja  yhteysviranomaisen  siitä antama lau-
sunto  on  otettu huomioon.  Yleissuunnitelman hyväksymispäätöksen  sekä  vt 

 12 Lahti  -  Kouvola  -kehittämishankkeen rahoituspäätöksen  jälkeen hanke voi-
daan sisällyttää Hämeen tiepiirin  4-vuotiseen toiminta-ja  taloussuunnitelmaan 

 (ITS).  

Maantielain  mukaisen  yleissuunnitelman  tulee perustua  maankäyttö-  ja  raken-
nuslain  (1999/1 32)  mukaiseen  oikeusvaikutteiseen  kaavaan, jossa maantien 
sijainti  ja  suhde muuhun alueiden käyttöön  on  selvitetty.  Yleissuunnitelmaa  ei 
saa hyväksyä vastoin  maakuntakaavaa  tai  oikeusvaikutteista yleiskaavaa.  Yleis- 
suunnitelma voidaan hyväksyä vastoin voimassa olevaa asemakaavaa,  jos  kunta 

 ja  alueellinen  ympäristökeskus  sitä puoltavat.  

Yleissuunnitelmavaiheen  jälkeen, ennen tien rakentamista,  on  laadittava  tie-
suunnitelma, josta tehdään  maantielain  mukainen  hyväksymispäätös. 
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H=i 

2  YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY 
(YyA)  JA  OSALLISTUMINEN  

2.1  Arvioinnin tarkoitus  ja  tavoitteet  

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä  koskevan  lain  ("YVA-laki"  468/1994, 
 muutettu) tavoitteena  on  edistää  ympäristövaikutusten  arviointia  ja  yhtenäistä 

huomioon ottamista suunnittelussa  ja  päätöksenteossa. Samalla  tavoftteena 
 on  lisätä kansalaisten  tiedonsaantia  ja  osallistumismandollisuuksia. Tiehallin

-non  käytännön mukaisesti  YVA-menettelyllä  pyritään ehkäisemään haitallisten  
ympäristövaikutusten  syntyminen sekä sovittamaan yhteen eri näkökulmia  ja 

 tavoitteita. 

Laki edellyttää, että hankkeen  ympäristövaikutukset  on  selvitettävä  lain  mukai-
sessa  arviointimenettelyssä  ennen kuin ryhdytään  ym päristövaikutusten  kan-
nalta  olennaisiin  toimiin. Viranomainen ei saa myöntää lupaa hankkeen toteut-
tamiseen  tai  tehdä muuta siihen  rinnastettavaa  päätöstä ennen arvioinnin päät-
tymistä.  

Ympäristövaikutusten arviointimenettely  ei ole päätöksenteko-  tai  lupamenette
-ly.  YVA:sta  saadut tulokset  ja  yhteysviranomaisen  lausunto vaikuttavat jatko- 

suunnitteluun. Tavoitteena  on  selvittää todelliset  parantamisvaihtoehtojen ym-
päristövaikutukset tiensuunnittelun  tueksi siten, että tien suunnittelua voidaan  
YVA:n  jälkeen jatkaa  maantielain  mukaisella  yleissuunnitelmalla. Yleissuunni-
telmaa  koskevasta päätöksestä  on  käytävä ilmi, miten  arviointiselostus  ja  siitä 
annettu  yhteysviranomaisen  lausunto  on  otettu huomioon.  

2.2  Arvioinnin  tarpeellisuus  

Arvioinnin tarpeellisuudesta säädetään  ympäristövaikutusten arviointimenette-
lyä  koskevassa  asetuksessa  (713/2006).  

Valtatien  12  parantamiseen välillä  Joutjärvi -  Uusikylä sovelletaan  YVA-menet-
telyä valtioneuvoston asetuksen  (2006/713) 9:n  kohdan  c  perusteella (tien  uu-
delleenlinjaus  tai  leventäminen  siten, että näin muodostuvan  yhtäjaksoisen neli

-tai  useampikaistaisen tieosan pituudeksi  tulee vähintään  10  kilometriä).  
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2.3  Arviointimenettelyn  vaiheet  ja  aikataulu  

YVA  -menettely jakautuu kahteen vaiheeseen: 
Arviointiohjelman  laatiminen: vaiheen aikana laaditaan suunnitelma 
arvioinnin tekemiseksi. Vaiheen aikana laaditaan ympäristön nykytilan- 
teen kuvaus, muodostetaan vaihtoehdot, asetetaan suunnittelua  ja 

 vaikutuksia koskevat tavoitteet sekä laaditaan suunnitelma tarvittavista 
ympäristöselvityksistä sekä suunnitelma osallistumisen  ja  tiedottami-
sen järjestämisestä. 

> Arviointiselostuksen  laatiminen:  Vaikutusselvitykset tehdään 
arviointiohjelman  ja  siitä yhteysviranomaisen antaman lausunnon 
pohjalta. Vaiheen aikana tarkennetaan ympäristöä koskevia tietoja  ja 

 suunnitelmavaihtoehtoja,  arvioidaan  ja  verrataan vaihtoehtoja, laaditaan 
ehdotukset vaikutusten lieventämiseksi  ja  suunnitelma seurannan 
järjestämiseksi. 

YMPÄRISTÖ VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 
VUOROVAIKUTUS  JA  

OSALLISTUMINEN 
Tavoitteiden  ja  vaihtoehtojen muodostaminen  b 

I- 
U)  

ARVIOINTIOHJELMA Yleisotilaisuus  (.9  

Lausunnot  ja  z  
Vaihtoehtojen suunnittelu mielipiteet  

I->- 
WUJ  

Ympäristävaikutusselvitykset  ja  -arviointi 
WI- 

Yhteysviranomaisen  I....  
lausunto 

Vaihtoehtojen vertailu  0 
uJ3  
I-U) 
I-- 01— 

ARVIOINTIOSELOSTUS Yleisätilaisu  us 0 z  uJ<  

Lausunnot  ja 
 mielipiteet 

Yhteysvuranomausen  
lausunto  

ARVIOINTIMENETTELY  PÄÄTTYY  

YLEISSUUNNITELMAN  LAATIMINEN  

Kuva  5. WA  -vaiheet  ja  vuorovaikutus.  
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2.4  YVA-meneftelyn  osapuolet  ja  organisointi 

 Hankkeesta vastaava 

Hankkeesta vastaava  on  toiminnanharjoittaja,  joka  on  vastuussa hankkeen val-
mistelusta  ja  toteutuksesta. Hankkeesta vastaavan  on  oltava selvillä hankkeensa 

 ympäristövaikutuksista. Arviointimenettelyssä  hankkeesta vastaava laatu  arvi-
ointiohjelman  ja  selvittää hankkeen  ympäristövaikutukset.  Hankkeesta vastaa-
va  on  Tiehallinnon  Hämeen  tiepiiri. 

Yhteysviranomainen 

Yhteysviranomainen  huolehtii siitä, että hankkeen  ympäristövaikutusten arvi-
ointimenettely  järjestetään.  Yhteysviranomaisen  tehtävistä  on  säädetty  YyA-
laissa  ja  -asetuksessa. Yhteysviranomaisen  tehtäviin kuuluu  mm.  YVA-ohjel-
man  ja  -selostuksen laittaminen nähtäville, julkiset  kuulemiset,  lausuntojen  ja 

 mielipiteiden kerääminen sekä kokoavan lausunnon antaminen  arviointiohjel
-masta ja  -selostuksesta.  Tässä hankkeessa  yhteysviraiiomiiseria tomi  Hä-

meen  ympäristökeskus.  

Viranomaiset, osapuolet  ja  kansalaiset 

Suunnitteluun  ja  ympäristövaikutusten arvu:ntiiri o.aHisuv  Id  HrJnornLiL;a ot 
 Landen  ja  Orimattilan kaupungit, Nastolan kunta, Päijät-Hämeen liitto sekä Hä-

meen  ympäristökeskus.  Nämä viranomaistahot ovat edustettuna  hankeryh-
mässä,  joka ohjaa suunnittelua  ja  vaikutusten arviointia.  Hankeryhmässä  väli-
tetään tietoja eri osapuolien tavoitteiden  ja  suunnitelmien  yhteensovittamiseksi 
valtatiehankkeen  kanssa.  Hankeryhmässä  olleet edustajat  on  mainittu esipu-
heessa. 

Asukkaat, kiinteistöjen omistajat  ja  muut kansalaiset, joiden oloihin  ja  etuihin 
hanke saattaa vaikuttaa sekä järjestöt,  säätiötja  muut yhteisöt sekä viranomai-
set, joiden  toimialaa  hankkeen vaikutukset saattavat koskea voivat osallistua 

 ympäristövaikutusten  arviointiin kohtien  2.5  ja  2.6  mukaisella tavalla.  

2.5  Osallistuminen, vuorovaikutus  ja  tiedottaminen 

Tiedottamisen  ja  vuoropuhelun tarkoituksena  on  varmistaa, että suunnittelun 
osapuolet ovat tietoisia hankkeesta,  osallistumismandollisuuksista  ja  hankkeen 

 ympäristövaikutuksista.  Vuorovaikutuksen  ja  osallistuminen kautta pyritään sekä 
esittelemään hanketta että saamaan osapuolten tietoja  ja  näkemyksiä  ympä-
ristövaikutusten arviointimenettelyyn  (YVA).  Periaatteina  ovat avoimuus,  vuo  ro  
vaikutteisuusja läpinäkyvyys. 

Ympäristövaikutusten  arviointi tarjoaa kansalaiselle mandollisuuden osallistua 
asioiden suunnittelu-  ja  valmisteluvaiheisiin  ja  saada tietoa tulevista muutoksista. 
Päätösten  ja  ratkaisujen  perusteleminen  lisää suunnittelun  läpinäkyvyyttä. 

Esitteet  ja  tiedotteet  

Hämeen  ympäristökeskus  julkaisee tiedotteita  ympäristövaikutusten  arvioinnin 
etenemisestä. 

Hankkeen  sidosryhmät  on  kartoitettu työn alkuvaiheessa. Seuraavat  tiedotteet 
 ovat kutsuja  yleisötilaisuuksiin  sekä  koosteita  niissä saadusta palautteesta  ja 

 suunnittelun etenemisestä.  
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Sekä  YVA-ohjelmasta että  YVA-selostuksesta  tehdään esitteet (tiivistelmät) ja-
ettaviksi yleisötilaisuuksissa  ja  alueen kirjastoissa. 

Yhteysviranomainen  kuuluttaa arviointiohjelmasta  ja -selostuksesta  kohdassa 
 2.6 esitetyllä  tavalla.  

Internet  

Hankkeelle  on  luotu omat sivut Tiehallinnon palvelimelle. Ne löytyvät osahank- 
keena  Lahti -  Kouvola yhteysvälin sivustolta (www.tiehallinto.fi/vtl2lahti-kouvo- 

).  Sivuilla tiedotetaan hankkeen etenemisestä, vaikuttamismandollisuuksista 
 ja  ajankohtaisista tapahtumista. Esittelymateriaalia, suunnitelmavaihtoehtoja  ja 

 vaikutusten arviointeihin liittyviä dokumentteja toimitetaan sivustolle suunnitte-
lun edetessä. Sivuilta voi lähettää lomakkeella palautetta Tiehallinnolle. Samoin 
esitellään avainhenkilöt yhteystietoineen. 

Hämeen ympäristökeskuksen  YVA-sivuille (www.ymaristo.fi  > Häme > 
päristönsuojelu > Ympäristövaikutusten arviointi >  Vireillä olevat  YVA-hank-
keet) kootaan hankkeen ympäristövai kutusten arviointimenettelyyn liittyvä ai-
neisto,  jota  ovat muun muassa arviointia koskevat kuulutukset, yhteysviran-
omaisen lausunnot sekä arviointiohjelma  ja  —selostus. 

Yleisötilaisuudet  

Ensimmäinen yleisötilaisuus järjestetään kesäkuussa  2007  Nastolassa, kun 
arviointiohjelma  on  asetettu nähtäville. Tilaisuudessa kerrotaan hankkeen ta-
voitteista, tehtävistä selvityksistä  ja osallistumismandollisuuksista.  Samalla 
kootaan asukkaiden näkemyksiä, tavoitteita  ja  tietoa tärkeistä ympäristönäkö-
kohdista arviointia varten. 

Tietoa  ja  palautetta suunnittelijoille voi antaa myös asukaskyselylomakkeilla, 
joita  on  jaossa yleisötilaisuuksissa. 

Toinen yleisötilaisuus  on arviointiselostuksen  valmistuttua syksyllä  2007.  Tuol-
loin tiedotetaan tehdyistä selvityksistä  ja  esitellään tulosten yhteenvetoa sekä 
kerrotaan päätöksenteon  ja  suunnittelun jatkovaiheista.  

2.6  Arvioinnin  ja  hankkeen aikataulu  

Ympäristövaikutusten  arviointi käynnistyi vaihtoehtojen muodostamisel  la  ja ar-
viointiohjelman  laatimisella loppuvuodesta  2006. Arviointiohjelma  valmistui tou-
kokuussa  2007. 

Arviointimenettely  käynnistyy, kun Hämeen tiepiiri toimittaa arviointiohjelman 
yhteysviranomaisena toimivalle Hämeen ympäristökeskukselle. Ympäristökes-
kus kuuluttaa arviointiohjelmasta  ja  asettaa  sen  nähtäville sekä pyytää tarvitta-
vat lausunnot  ja  varaa mandollisuuden mielipiteiden esittämiselle. Lausuntojen 

 ja  mielipiteiden jättämiseen varattu aika alkaa kuulutuksen julkaisemispäivästä 
 ja  kestää vähintään  30  päivää  ja  enintään  60  päivää. 

Hämeen ympäristökeskus antaa lausuntonsa arviointiohjelmasta. Lausunto  on 
 annettava hankkeesta vastaavalle kuukauden kuluessa lausuntojen antamiseen 

 ja  mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä. 



Ympäristövaikutusten arviointimenettely 	 21  
YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIMENETTELY  (WA) JA  OSALLISTUMINEN 

Vaikutusselvitysten  laatiminen käynnistyy  arviointiohjelman  ollessa nähtävillä. 
 Arviointiselostus  asetetaan nähtäville  2007  syyskuussa, minkä jälkeen Hämeen 
 ym päristökeskus  järjestää vastaavan kuulemisen  arviointiselostuksesta  

Hämeen  ympäristökeskus  antaa lausuntonsa  arviointiselostuksesta  ja sen  riit-
tävyydestä. Lausunto  on  annettava hankkeesta vastaavalle kanden kuukauden 
kuluessa lausuntojen antamiseen  ja  mielipiteiden esittämiseen varatun määrä- 
ajan päättymisestä. Lausunnossa esitetään yhteenveto muista lausunnoista  ja 

 mielipiteistä.  

Arviointimenettely  päättyy, kun  yhteysviranomainen  toimittaa lausuntonsa sekä 
muut lausunnot  ja  mielipiteet hankkeesta vastaavalle. Lausunto toimitetaan 
samalla tiedoksi hanketta  käsitteleville  viranomaisille, hankkeen  vaikutusalu-
een  kunnille sekä tarvittaessa maakuntien liitoille  ja  muille asianomaisille viran-
omaisille. 

Hankkeen  yleissuunnitelman  laatiminen  on  tarkoitus käynnistää  YVA-menette-
lyn päätyttyä. 

Suunnitelmien puolesta hankkeen arvioidaan olevan valmis toteutettavaksi ai-
kaisintaan vuonna  2009.  
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3  TUTKITTAVAT VAIHTOEHDOT  

3.1  Vaihtoehto  VE  0  (hanketta ei toteuteta) 

Vaihtoehto  0  kuvaa  valtatieosuuden Joutjärvi -  Uusikylä  nykytilannetta,  joka toi-
mii  vertailuvaihtoehtona  ja  vaikutusten kuvausten lähtökohtana verrattaessa mui-
den vaihtoehtojen muutoksia  nykytilaan.  

3.2  Vaihtoehto  VE  I (kehittämisvaihtoehto)  

Vaihtoehto  1  valtatien  kehittämisvaihtoehto  perustuu siihen, että nykyinen valta-
tie,  leveäkaistainen  moottoriliikennetie, parannetaan nykyiselle  linjaukselleen. 

 Vaihtoehtoon  1  sisältyvät  mm.  seuraavat valtatien turvallisuutta  ja  sujuvuutta 
parantavat toimenpiteet:  

•  valtatien  poikkileikkaus  muutetaan  keskikaiteelliseksi nelikaistaiseksi 
moottoritieksi  välillä  Joutjärvi -  Nastola  

•  valtatien  poikkileikkaus  muutetaan  keskikaiteelliseksi ohituskaistatieksi 
 välillä Nastola  -  Uusikylä  

•  tieosuuden nykyiset  eritasoliittymät  ja  niiden järjestelyt sovitetaan 
uuteen  poikkileikkaukseen 

• Joutjärven  ja Villähteen  välille sijoitetaan uusi  Kolavan eritasoliittymä ja 
 lisäksi Nastolan  Veljeskylän  kohdalla  varaudutaan  uuteen  eritaso

-liittymään. 

Vaihtoehdon  1 hankearviointiin  ja yleissuunnitelmaan  liittyen tullaan lisäksi tar-
kastelemaan valtatien erilaisia  poikkileikkauksen mitoitusvaihtoehtoja  sekä 
mandollista vaiheittain  toteuttamismandollisuutta.  Näiden vaikutus  on  kuitenkin 

 ympäristövaikutusten  kannalta niin vähäinen, että niitä ei  YVA:ssa  käsitellä eril-
lisinä vaihtoehtoina. 

Vaihtoehdossa  1  valtatietä  levennetään  osuudella  Joutjärvi -  Nastola  5 - 8  met-
riä  ja  osuudella Nastola  -  Uusikylä noin  2 - 4  metriä. Kaavoituksessa  tieosuu-
della Joutjärvi -  Nastola  on  aiemmin varauduttu perinteiseen  keskikaistalliseen 

 2-ajorataiseen poikkileikkaukseen,  jossa toinen  ajorata  oli varauduttu rakenta-
maan nykyisen rinnalle valtatien eteläpuolelle. Vaihtoehdon  1  mukaisessa rat-
kaisussa valtatien levitys voidaan sijoittaa joillakin  osuuksilla  ainakin osittain 
myös valtatien  pohjoisreunalle. Levitystä  suunnitellessa otetaan huomioon  ym- 
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TUTKITTAVAT VAIHTOEHDOT  

- 
•  

päristönäkökohtien  ohella  mm.  tiegeomet- 
na,  nykyisten siltojen leventämiseen liittyvät 
tekniset ratkaisut  (sillan  rakenne aukko-ja - 
levennysvaraukset, sivukaltevuudet).  

Osuudella Nastola  -  Uusikylä toteutettavat 
ohituskaistat  voidaan sijoittaa joko vuorotel- 
len  (3 -kaistainen)  tai  rinnakkain  (4-kaistai- 
nen).  

Vaihtoehto  1 on  esitetty kuvassa  6. 

g  Kuva  6. 	Vaihtoehto  1,  suunnitelmakartta.  

g  

/ 

1- 

/ 
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4 SUUNNITTELUALUE JA  SEN  NYKYTILA  

4.1  Yhdyskuntarakenneja maankäyttö  

4.1.1  Asutus  ja  väestö  

Väestönkehitys 

Joutjärven  ja Uudenkylän  välillä asutus  on  sijoittunut valtatien  12  varteen nau-
hamaisesti Salpausselän päälle. Yhdyskuntarakennetta ovat muokanneet Lah-
den läheisyys  ja  liikenneyhteydet. Sekä valtatie että rautatie  on  sijoitettu kape-
ahkoon, Salpausselkää myötäilevään liikennekäytävään, joka muodostaa sa-
malla Landen seudun kasvukäytävän itään. 

Landen kokonaisväkiluku vuoden  2006  lopulla oli  98 766.  Tilastokeskuksen en-
nusteen mukaan  se  kasvaa lähes  105 000  vuoteen  2020  mennessä. Nastolan 
väkiluku vuoden  2006  lopulla oli  14 871.  

Ennusteiden mukaan  koko  Päijät-Hämeen väkiluvun arvioidaan kasvavan  0.2 
%  vuodessa vuoteen  2030  asti. Landen kasvua ovat voimistaneet muuttoliike 

 ja  luonnollinen väestönkasvu. Aiempi muuttotappio Uudellemaalle  on tasapai-
nottunut.  

Tarkasteltavan tieosuuden varrella puolen kilometrin etäisyydellä tiestä oli vuo-
den  2005 väestötietojen  mukaan  n. 2185  asukasta. Näistä suurin  osa  (2139) 

 asuu Nastolan kunnan puolella. Villähteen  ja  Nastolan taajamien sekä niiden 
lähialueiden kokonaisasukasmäärä  on  noin  11 000  henkeä. 

Asutus  on omakotivaltaista.  Sekä Landessa että Nastolassa asutus valtatien 
tuntumassa lisääntyy uusien alueiden  ja  vanhojen tiivistämisen seurauksena. 
Huomattavin  on  Kariston  800  hehtaarin pientaloalue, johon  on  suunniteltu enim-
millään noin  10 000  asukkaan kaupunginosaa. 

Työpaikat  ja  elinkeinorakenne  

Landessa työpaikkaomavaraisuus  on  lähes  110%  ja  työttömyysprosentti  on 13. 
 Landessa oli vuonna  2005 n. 45 400  työpaikkaa. Palvelualan osuus työllistäjä-

nä  68 %  ja  teollisuuden  n. 30 %.  Landen tavoitteena  on,  että  Kolava-Kujalan 
 alueelle syntyvät palvelut  ja  teollisuus työllistävät vuonna  2020 3500  ihmistä. 
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SUUNNITTELUALUE  JA  SEN  NYKYTILA 

Landen kaupunkiseudulla  on  perinteisesti ollut paljon pienyrityksiä. Viime vuo-
sina työpaikkojen määrä  on  kääntynyt kasvuun erityisesti rakennusalalla.  Lahti 
on  Päijät-Hämeen maakunnan julkisten, kaupallisten  ja  kulttuuripalvelujen kes-
kus. Landen vahvuuksia ovat hyvät liikenneyhteydet, koulutus-  ja yliopistoyhte-
ydet  sekä elinvoimainen yritystoiminta. Erityisesti asutuksen kannalta merkittä-
viä vetovoimatekijöitä ovat myös hyvät liikunta -ja ulkoilumandollisuudet  sekä - 
palvelut. Vuoden  2006  tietojen mukaan Landesta kävi Nastolassa töissä  1225 

 henkeä. 

Nastolan työpaikkaomavaraisuus  on  lähes  90 %  ja  työttömyysaste  n. 10 %. 
Työssäkäynti  ja asiointi  suuntautuu Lahteen, joka  on  ajallisesti lähellä. Matka 
Uusikylästä valtatietä pitkin Landen keskustaan kestää neljännestunnin. Vuo-
den  2006  tietojen mukaan Nastolasta kävi Landessa töissä  1994  henkeä. 

Elinkeinorakenteesta  hieman yli puolet muodostuu palveluelinkeinoista  ja  noin 
 50%  teollisuudesta. Maa-  ja  metsätalouden osuus  on  alle  3 %.  Nastolan teolli-

suusyritykset ovat sijoittuneet rautatien tuntumaan. Näitä pääasiassa muovi-, 
metalli -ja puuteollisuuden  yrityksiä  on 1 SOja  ne työllistävät reilut  3000  ihmistä. 

Nastolan vahvuudet perustuvat paljolti taajaman vireään teollisuuteen  ja liikun-
tamandollisuuksiin.  Nastolan pitää kilpailuetunaan luonto-, liikunta  ja  virkistys-
mandollisuuksia, palvelujen läheisyyttä sekä monipuolisia asumisvaihtoehtoja.  

4.1.2  Maankäyttö  ja  yhdyskuntarakenne  

Suunniteltava tiejakso sijaitsee Landen itäisen esikaupunkialueen  ja  Nastolan 
nauhataajamarakenteen alueella.  Tien lähivaikutusalueen  asutuksesta suurin 

 osa  sijaitsee Nastolan alueella. 

Suunnittelualue  sijaitsee Salpausselkä-alueella,  jota  hallitsevat Nastolassa  Lahti- 
Kouvola  -radan  pohjoispuolelle sijoittuneet asunto-, palvelu-  ja  teollisuusalueet. 
Landen kaupungin puolella valtatien pohjoispuoli  on  vielä suurelta osin rakenta-
matonta aluetta. 

Yhdyskuntarakenteen  runko  on  syntynyt  Sal pausselkää  noudattavan vanhan 
valtatieyhteyden varaan. Nykyinen valtatie  on  rakennettu  1980-luvulla  ja  muu-
tettu ns. leveäkaistatieksi  1990-luvulla. Nykyinen valtatie liittyy yhdyskuntara-
kenteeseen eritasoliittymien kautta eikä siltä ole suoria yhteyksiä maankäyt-
töön. Nykyisen tien liittymistä Nastolan liittymän tuntumaan  on  syntynyt  ja  syn-
tymässä liikennehakuisten palvelujen  ja  kaupallisten toimintojen aluetta. Valta-
tie halkaisee Villähteen taajaman sekä sivuaa Nastolassa teollisuusaluetta. 
Kunnan julkiset  ja  kaupalliset palvelut ovat keskittyneet vanhan tien pohjoispuo-
lelle kirkonkylään  ja Rakokiven liikekeskukseen. 
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4.1.3  Kaavatja  kaavoitus 

Seutu kaava 

Landen  ja  Orimattilan kaupungit sekä Nastolan kunta kuuluvat Päijät-Hämeen 
maakuntaan. Alueella  on  voimassa Päijät-Hämeen kokonaisseutukaava,  j< 
on  vahvistettu ympäristöministeriössä  8.2.1999. 

Maakuntakaava  

Päijät-Hämeen liitto käynnisti vuonna  2002 kaavoitustyön,  jolla pyritään maan-
käytön ratkaisujen avulla edistämään taajama-alueiden  ja maaseutualueiden 

 kehittymistä. Maakuntavaltuusto hyväksyi maakuntakaavaehdotuksen  20.2.2006. 
Maakuntakaava on  lähetetty Ympäristöministeriäön hyväksyttäväksi, jolloin kaava 
vahvistuessaan kumoaa seutukaavan. 

Maakuntakaavan  laatimisen lähtökohtana oli muun muassa, että Landen kau-
punkiseudun vetovoima yritysten, logistiikan  ja  asumisen sijoittumispaikkana 

 on  kasvanut oikoratapäätöksen myötä kun  osa  pääkaupunkiseudun kasvupai-
neesta kanavoituu hyvien raideliikenneyhteyksien päässä oleville alueille. Kan-
sainvälisessä tarkastelussa maakunnan vahvuutena  on  kuuluminen OECD:n 
jaottelussa Helsingin metropolialueeseen. Maakunta  on  aktiivisesti kehittänyt 
yhteyksiään erityisesti Pietarin  ja Tallinnan  suuntaan. 

Seutukaavassa  ja  hyväksytyssä maakuntakaavassa valtatien  12  välillä Joutjär
-vi -  Uusikylä  on moottoritievaraus.  Valtatiellä  on  nykyisten eritasoliittymien lisäk-

si varaukset uusille eritasoliittymille  (Kolava, Veljeskylä),  jotka mandollistavat 
suorat yhteydet valtatieltä Kariston alueelle sekä Nastolan kohdalla rautatiehen 
tukeutuvalle teollisuusalueelle. Entinen valtatie, nykyinen maantie  312  muo-
dostaa moottoritielle rinnakkaistien. Valtatie  12,  maantie  312 (Villähteentie)ja 
Lahti -Kouvola rautatie muodostavat suunnittelujakson länsiosassa kapean lii-
kennekäytävän, joka leviää Nastolan kohdalla valtatienja rinnakkaistien erkaan-
tuessa  radan  eri puolille. 

Välillä Joutjärvi - Nastola valtatien pohjoispuoli  on  osoitettu pääosin asuntoalu-
eiksi, minkä lisäksi Kolavalla  on  pieni työpaikka-alue. Nastolan liittymän itäpuo-
leIla valtatien  ja radan  väli  on  osoitettu työpaikka-  ja teollisuustoimintojen  alu-
eeksi, minkä lisäksi Uudenkylän eritasoliittymän ympäristö  on  varattu palvelu-
toiminnoille. Nastolasta itään päin valtatien eteläpuoli  on  maa-ja  metsätalous-
aluetta. 

Valtatien 4ja  Lahti -Kouvola  -radan  välinen Kujalan alue  on  varattu teollisuustoi-
mintojen alueeksi. Alueelle  on  suunnitteilla laaja tavaraliikennekeskus. Idempä-
nä toimii seudullinen jätekeskus. Asutus-  ja teollisuusaluevaraukset  jatkuvat 

 radan  eteläpuolella Nastolan liittymään saakka. 
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Landen seudun  rakennemalli  ja  kuntien  yleiskaavoitus 

Rakennemalli 

Landen seudun rakennemalli koskee kaikkia  vt  12 suunnittelujakson  kuntia. 
Rakennemalli  on  rinnastettavissa kuntien yhteiseen yleiskaavoitukseen.  Ra-
kennemallin  toteutumisen ohjevuosi  on 2040. Rakennemalliehdotus on  hyväk-
sytty seutuvaltuustossa  2.12.2004.  Kantavana periaatteena  on  nykyisen kau-
punkirakenteen tiivistäminen  ja täydentäminen. Rakennemallin  periaatteet si-
sältyvät maakuntakaavaan. 

Valtatien  12  suunta Landen Karistosta Nastolaan  on rakennemallissa  esitetty 
yhdyskuntarakenteen laajenemisalueena,  jota vyähykettä  nykyisen rakenteen 
osalta myös tiivistetään. Landen itäpuoli kehittyy tiiviin, mutta luonnollisen  pien-
taloasumisen keskuksena.  Karisto  on  yksi asumisen kasvualueista Landes- 
sa. Kaupunkiseudun liikenteellistä sijaintiaja kehittyviä liikenneyhteyksien tarjo-
amia mandollisuuksia  on  hyödynnetty erityisesti elinkeinoelämän  ja  työpaikka- 
rakentamisen tarpeisiin. Valtateiden 4ja  12 liittymäalueiden  tuntumaan  on  osoi-
tettu uusia tuotanto-ja logistiikka-alueita.  

Kuva  9.  Ote Landen seudun  rakennemallista.  

Nastolan pääasiallisia  kasvualueita ovat nauhataajaman pohjoispuoleiset lähi- 
alueet sekä Villähteellä myös nauhataajaman eteläpuoliset alueet. Nastolan 
eteläpuoli kehittyy  Lahti -Pietari- rataan  ja valtatiehen  12 tukeutuvana  työpaikka- 
ja asuinalueena ja  liittyy lännessä Landen kaupungin asutuksen laajennusalu-
eisiin. Työpaikkarakentamisen kasvualueita ovat Villähde, kirkonkylä,  radan  varsi 

 ja  Uusikylä. Rautatien pysäkin lähialuetta kehitetään asuin -ja  työpaikka-aluee-
na.  Radan eteläpuolisia kyläalueita  kehitetään edelleen kyläalueina.  

Lahti  

Landessa  on  voimassa kaupunginvaltuuston hyväksymä Landen yleiskaava 
 1998.  Yleiskaava sai lainvoiman  2002.  Valtatien suunnittelujaksoa koskeva yleis-

kaava ei ole oikeusvaikutteinen. 
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Valtatien  ja  maantien/radan  välinen alue  on  yleiskaavassa osoitettu hautaus-
maa-  ja  teollisuus-/palvelujen alueeksi. 

Valtatien pohjoispuolella sijaitsevan Kariston alueen  asemakaavoitusta  ohja-
taan kaupunginvaltuuston vuonna  2002  hyväksymän  kaavarungon  pohjalta. 

 Kaavarungon  valmistelun yhteydessä  on  tehty  ympäristöselvitys. Kaavarun-
gon  mukaan valtatie  rajautuu  pääosin  virkistysalueeseen. Joutjärven liittymän 

 läheisyydessä valtatien molemmin puolin  on  palvelujen/teollisuusaluetta.  Tien 
 läheisyyteen  on  osoitettu myös asuinalueita, joista yksi sijaitsee osittain melu- 

alueella.  Kaavarungossa  on  esitetty  Kolavan  eritasoliittymän  kautta yhteys  val
-tatielle  sekä suora  katuyhteys  valtatien  4  yli Landen keskustan suuntaan. Alu-

een toteutunut kaavoitus poikkeaa osittain  kaavarungon  ratkaisuista. 

Nastola 

Kunnassa  on  voimassa valtuuston vuonna  1991  hyväksymä Nastolan nauha- 
taajaman  osayleiskaava. Osayleiskaava  on  ohjeellinen.  Nykyinen valtatie  on 

 yleiskaavassa esitetyn varauksen mukainen. Yleiskaavan  ja  maakuntakaavan 
maankäyttö  poikkeaa Nastolan kohdalla teollisuusalueen sijoittumisen osalta. 

Valtatien  suunnittelujakso  sijaitsee osittain  Villähde-Koiskala  alueella, jolla  on 
 aloitettu  osayleiskaavoitustyö  vanhojen  asemakaavojen päivittämiseksi  sekä 

uusien  asemakaavoitettavien  alueiden muodostamiseksi.  Osayleiskaava  on 
 tarkoitus saada valtuuston hyväksyttäväksi vuoden  2008  aikana. 

Orimattila 

Orimattilassa ei ole valtatie  12:lle  saakka ulottuvaa  yleiskaavaa. 

Asemakaavoitus  

Lahti  

Valtatien  12  eteläpuoli  on  asemakaavoitettu. Pohjoispuolisella  Kariston alueella 
 on  kaavoitettu  kolme  osiota Kymijärven  tuntumasta. Alueella  on  käynnissä viisi 
 asemakaavoitukseen  liittyvää hanketta, joista  Aurinkorinne  Ill  ja  Purolaakso  ovat 

lähimpänä valtatietä. Samaan aikaan  on  käynnissä Kariston  Kauppiaankadun 
jatkeen asemakaavoitus.  

Nastola 

Nastolassa  asemakaavoitetut  alueet valtatien vierellä ulottuvat Landen rajalta 
 Villähteen eritasoliittymään  saakka, joiden lisäksi Nastolan  liittymän koillispuo-

lelle  on  hyväksytty vuonna  2006  yrityspuiston  asemakaava. 

Vuonna  2007  Nastolassa aloitetaan  valtatiehen rajoittuvien  kolmen alueen 
 asemakaavojen  laatiminen  tai  muuttaminen. Rantatien  ja  Villähteentien  risteyk-

sen lähialueen asemakaava-alueelle laaditaan  pientaloalueiden  ja  valtatien  12 
 pohjoisen  ramppialueen  asemakaava. 

Orimattila 

Orimattilassa ei ole  valtatielle  12  saakka ulottuvaa asemakaavaa.  
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4.1.4  Liikenteen  ympäristökuormitus  

Melu  ja  tärinä  

Liikenne  ja  erityisesti raskaan liikenteen suuri osuus aiheuttaa nykyisellään tien 
lähialueen asutukselle meluhaittaa. Tällä hetkellä meluntorjuntarakenteita  on 

 Villähteen liittymän  kohdalla, jossa liittymän rakentamisen yhteydessä vuonna 
 2005 on  korotettu  ja  jatkettu  jo  aiemmin olemassa olleita meluesteitä. Nykyi-

selle maankäytölle aiheutuvien haittojen lieventämiseksi  on  uusien meluestei
-den  rakentamistarvetta Villähteellä  ja Uudessakylässä  yli  3 km  matkalla. 

Kariston alueen suunnittelussa  on  huomioitu valtateiden melu. Kaavarungon 
ympäristöselvityksessä  on  esitetty liikennemelualue (55dB), jonka mukaan  osa 
kaavarungon  mukaisesta asumiseen osoitetusta alueesta altistuu melulle. 

Meluhaittojen  kannalta olosuhteet ovat epäedulliset Kariston kohdalla Salpaus-
selällä, missä  tie  sijaitsee muuta maastoa korkeammalla sekä toisaalta suun-
nittelujakson keskivaiheella asutuksen sijaitessa suorassa näköyhteydessä alem-
pana olevaan valtatiehen nähden. 

Raskaan liikenteen suuri määrä aiheuttaa etenkin öisin erottuvia  ja  häiritseviä 
melupiikkejä. 

Tieliikenteen ohella myös raideliikenne  on  merkittävä ympäristömelulähde. Lah-
den kaupungin rataympäristöselvityksen mukaan yöaikana yli  50 dB  melualue 

 ulottuu monin paikoin yli  200  metrin etäisyydelle radasta.  Radan melualue  ulottuu 
valtatielle saakka Villähteen  ja  Nastolan eritasoliittymien välisellä alueella. 

Tärinä  etenee helpoiten hienojakoisessa maaperässä. SuunnittelualueeiIaai 
deliikenne  on  tieliikennettä merkittävämpi tärinälähde. Tärinän kannalta hanka-
limmat olosuhteet ovat Villähteen  ja  Nastolan eritasoliittymien välisellä peltoalu-
eella, jossa asutus kuitenkin  on  vähäistä. 

Riskit ympäristölle  

Tienpitotoimista liukkaudentorjuntaan  käytetyistä suoloista aiheutuu kloridikuor-
mitusta vesistöön  ja  maaperään. Valtatien lähialueella  on  havaittu pohjaveden 
suolaantumista. 

Valtatiellä tapahtuvat kuljetukset  ja  niihin liittyvät onnettomuudet muodostavat 
erityisesti pohjavesialueisiin kohdistuvan  riskin.  

Nykyiselle valtatielle ei ole toteutettu pohjavesisuojausta.  

4.2  Luonto  ja  luonnonvarat  

4.2.1  Maa-ja kallioperä 
Suunniteltavan tiejakson  länsiosa sijaitsee ensimmäisen Salpausselkäjakson 
reunamuodostumalla  ja itäosa  Salpausselän etumaastossa. 

Alueen kallioperä  on  pääosin paksujen hiekka-  ja sorakerrostumien  peitossa. 
Salpausselkämuodostumalla maalajit vaihtelevat. Pääosin maalajit ovat hiek-
kaa  ja  soraa. Muodostumassa  on  myös siltti-  ja moreenivälikerroksia.  Nasto-
lassa  on  Baltian jääjärven  aikaisia rantamuodostumia, jotka sijaitsevat etäällä 

 ja  huomattavan korkealla valtatiestä. Kariston kaavoitusta koskevassa ympä-
ristöselvityksessä ei ole mainintoja geologisista valtatien läheisyydessä. 
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Suunnittelualuetta  leikkaa useita luode -kaakkoissuuntaisia  ja  pohjois-eteläsuun-
taisia kallioruhjeita,  joista osassa karkeat  maalajit  jatkuvat  savikerrosten  alla 

 kauas Salpausselän eteläpuolelle. Salpausselän  eteläpuoleisella  reunalla  tai  
etumaastossa  sijaitsevat laajat  peltoalueet  ovat  siltti-  tai  savimaata. Uudenky-
län  eteläpuolella valtatie sijaitsee matalalla  selänteellä,  jolla  on  avokallioita  ja 

 moreenin  peittämää maastoa  ja  niiden välissä sijaitsevia  turvemaita.  

Jakson länsiosassa Salpausselkä kohoaa ympäristöstä paikoin suhteellisen  ka-
peaharjaisenakin muodostumana,  jota  useassa paikassa tapahtunut maa-ainek-
sen otto  on  vaurioittanut.  Valtatien lähistöllä Landen kaupungin puolella  on mm. 

 entisen kaatopaikan  ja  huoltoaseman aiheuttamaa maaperän  pilaantuneisuutta.  

Nastolan kunnan entinen kaatopaikka sijaitsee  Veljeskylän  kohdalla valtatien 
pohjoispuolella tien  lähialueella.  

4.2.2 Pohjavedet 

Suunnittelujakson  läntisellä osuudella valtatie sijaitsee lähes  kokonaisuudes 
 saan pohjaveden  muodostumisalueella. 

Pohjavesialueet  ja  -ottamot  

Landen kaupungin puolella  on  Kolavan  (0439805)1 -luokan  pohjavesialue,  jolla 
sijaitsee Levon hautausmaan  vedenottamo. Ottamo  sijaitsee vanhan tien  vie-
rustalla. Suunnittelualueen  läntisin  osa  on  Landen  pohjavesialuetta.  Landen 

 pohjavesille  on  laadittu  suojelusuunnitelma.  

Nastolan kunnan alueelle sijoittuvat  Villähteen (0453251)ja Nastonharju-Uu-
sikylän  (0453252  Aja  B) 1 -luokan  pohjavesialueet,  joista viimeisin ulottuu myös 

 litin  ja  Orimattilan puolelle.  

Villähteen pohjavesialueella  sijaitsee  Villähteen vedenottamo. Vedenottamon 
 läheisyydessä leikkaavat suuret  ruhjeet. Muodostumassa  aines  on  hyvin vettä 

johtavaa hiekkaa  ja  soraa, mutta aines  on  paikoin  epähomogeenista.  Pohjave-
den  virtaus  suuntautuu pääasiassa etelästä pohjoiseen, mutta alueen itäosas-
sa lounaasta koilliseen sekä  kaakosta  luoteeseen kohti  kallioperän ruhjeessa 

 olevaa  vedenottamoa. Ottamo  sijaitsee noin kilometrin etäisyydellä tiestä.  

Nastonharju -Uusikylä  A-pohjavesialueen keskiosassa  aines  on  pääosin hyvin 
 vettäläpäisevää  soraa  ja  hiekkaa. Pohjaveden  muodostumisalue  ei ulotu nykyi-

selle  valtatielle  saakka. Pohjaveden  virtaus  tapahtuu pohjoiseen, mutta myös 
 muodostumisalueelta  etelään, nykyiselle  valtatielle  päin.  Pohjavesialueilla  si-

jaitsevat Salpausselän  pohjoisreunalla  Peltolan,  Levonniemen, Kuivamaito  Oy:n 
 ja  Mälkösen  vedenottamot  sekä Salpausselän  eteläreunalla Uponor  Oy:n  ye-

denottamo.  Valtatie ei ulotu  pohjavesialueelle.  

Valtatien  suunnittelujakso  ulottuu  Nastonharju -Uusikylä  B  - pohjavesialueen  län
-siosan  tasalle, mutta ei sivua  muodostumisaluetta. 

Pohjavesien  tila 

Pohjaveden  laatutietoja  on  käytettävissä  vedenottamoilta  sekä Hämeen  tiepii-
nfl pohjavedentarkkailusta Villähteellä.  Seurannan perusteella  veden  kloridipi-
toisuus  on  tien  lähialueella  kohonnut tausta-arvoihin verrattuna. Valtatien lähi-
alueen kiinteistöjen kaivojen  kloridipitoisuuksia  ei ole seurattu.  
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Nastolan pohjavesialueiden suojelusuunnitelmassa  on  käsitelty alueen teiden 
ylläpidosta  ja  vaarallisten aineiden kuljetuksista aiheutuvia riskejä. Suojelusuun-
nitelmassa tehty riskiarvio ei ole kuitenkaan ajantasainen  mm.  kuljetuksissa 
tapahtuneiden muutosten vuoksi. 

Landen kaupungin alueella tehty pohjaveden virtausmalli ei ulotu suunnittelu- 
alueelle. 
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4.2.3 Pin  ta  vedet 

Salpausselkä  on  sekä vedenjakaja- että  pohjavedenmuodostumisaluetta.  Suun
-nittelujakson  länsiosassa ei siitä johtuen ole  valtatiehen  välittömästi liittyviä  pin-

tavesiuomia tai  -altaita. Muodostuva pohjavesi purkautuu Salpausselän ala- 
osissa yleensä lähellä pohjaveden  muodostumisalueen  reunaa, jossa alem-
man maaston tiiviit  maakerrokset patoavat  pohjaveden pintaa. 

Landen kaupungin puolella  on  tehty  lähdeselvitys,  joista  Kolavan  lähde  on  lä-
himpänä valtatietä. Kariston puolella  on  kuusi  kartoitettua  lähdettä, joista  Kon

-nilan  ja  Mäkirinteen  lähteet sijaitsevat valtatien läheisyydessä.  Arvokkaimmiksi 
 on  luokiteltu Kaijan  ja  Kan kaanpääntien  lähteet. 

Salpausselän pohjoispuolella lähteistä  tai  muutoin alkavat  ojat ja  purot laskevat 
Kymijoen vesistöön kuuluviin  pikkujärviin.  Kariston alueen pohjoispuolella si-
jaitseva  Kymijärvi  on Arrajoen latvavesiä.  Järvi  on  rehevöitynyt osittain ulkoi-
sesta  kuormituksesta  johtuen  ja sen  tilaa tarkkaillaan jatkuvasti. 

Salpausselän  eteläpuoli  kuuluu  Porvoonjoen vesistöalueeseen,  jonka  latvaosas
-sa  ei ole järviä  tai  muita altaita. Salpausselän  etumaasto,  jonka kautta valtatie 

kulkee,  on  pääosin  oj  itettu maanviljelykseen  tai metsätalouskäyttöön.  Valtatien 
läheisyydessä ei ole  luonnontilaisia  soita. 

Vesi  uurtaa  helposti  silttimaaperään  polveilevia uomia. Tällainen  on  muodostu-
nut Nastolan taajaman eteläpuolelle  Notkon  kylän kohdalle. 

Valtatien lähialueen  pienvesien  tilasta ei ole tiedossa tehtyjä selvityksiä. Alueel-
la ei ole  luokiteltuja  arvokkaita  pienvesiä.  

4.2.4  Kas villisuus, eläimistö ja  ekologia 

Yleistä  

Suunnittelualue  sijaitsee  Salpausselällä  tai  sen  lähimaastossa,  mikä muodos-
taa alueen  luonnonolojen  merkittävän lähtökohdan.  Suunnittelujakson alkuosas

-sa  Joutjärvetä Villähteelle  maasto  on  pääosin  harjumaista kuivahkoa  kangas- 
metsää. Ennen Nastolan kunnan rajaa  tie  laskeutuu  muodostumalta  umpeen- 
kasvavalle  niittymäiselle peltojaksolle. 

Suunnittelujakson keskiosalla  tie  sijaitsee Salpausselän  eteläreunan  hienoja
-koisille  ja  viljaville  maille  raivatun  laajan  ja  suhteellisen yhtenäisen  peltoalueen 

 kautta.  

Tiejakson itäisin  osa  vuoroin leikkaa ohuen  moreenin  peittämiä  ja  vuoroin  alavia 
suoalueita.  jotka ovat tehometsätalouden piirissä.  Korkeam  missa  maastokoh-
dissa  vallitsevat  kuusivaltaiset  tuoreet kankaat sekä  lakikalliokot. Rämesuot  ovat 

 ojitettuina  kehittyneet  puustoisina muuttumatyyppeinä.  

Nykyinen valtatie  on  tien sijainnista riippuen vaikuttanut tien  vierialueen  vesi-ja 
 ilmasto-oloihin.  
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Arvoalueet  ja  -kohteet 

Landen kaupunki  on  selvittänyt Kariston kaavoitukseen liittyen kyseisen alueen 
luontoarvoja valtatien pohjoispuolella. Merkittävimpiä kohteita valtatien lähialu-
eella ovat Kankaanpäänkadun länsipuolen lehtoalue sekä Nastolan rajan van-
han metsän alue, jotka  on  arvioitu kaavoituksen kannalta erittäin merkittäviksi 
luontokohteiksi. Kariston alueen luontoarvoista osaan liittyy lähteisyys  tai  muu 
pohjavesivaikutus. Kymijärven rannalla lähellä Nastolan rajaa sijaitsee Huhdin-
pohjan liito-orava-alue. 

Landen kaupunki  on  vuonna  2003  selvittänyt alueensa liito-oravan elinpiirit. Val-
tatien  12  pohjoispuolella Kariston alueella sijaitsevien useiden elinpiirien lisäksi 
liito-oravan elinpiirejä havaittiin valtatien tuntumasta entisen tien  ja radan  lä-
hiympäristössä myös  sen  eteläpuolella. 

Landen  ja  Nastolan rajalla sijaitsee nykyisen  ja  entisen valtatien välisellä alueel-
la Konnilan luonnonsuojelulailla suojeltu luontotyyppi. 

Nastolan  ja  Orimattilan alueilta ei ole käytössä valtatien lähialueelle ulottuvia 
erityisiä luontoselvityksiä. 

Valtatien eteläpuolella noin  1 km  etäisyydellä etelään Orimattilan kunnan alu-
eella sijaitsee maakunnallisesti arvokas Lakeasuo.  Se on 35 ha laajuinen luon-
totyyppien  ja  maiseman suhteen monipuolinen suoalue. 

Hämeen ympäristökeskuksen uhanalaisrekisterin mukaan valtatien välittömässä 
lähituntumassa  on  edellä mainittujen lisäksi havaittu Kolavassa kandella alu-
eella keritytönkorento.  

4.3  Maisema  ja  kulttuuriperintö  

4.3.1  Maisemalliset lähtökohdat  

Suunnittelualue  sijoittuu Suomen maisemamaakuntajaossa kolmen maisema- 
alueen  ja maisemaseudun  raja-alueelle. Nämä ovat Hämeen viljely-  ja  järvi- 
maan Päijänteen seutu, Eteläisen rantamaan Eteläinen viljelyseutu  ja  Itäisen 
Järvi-Suomen Lounais-Savon järviseutu. 

Päijät-Hämeen alueella  on  edelleen tarkennettu maiseman luonnetta rajaamal
-la  sitä maisematyypin mukaan. Valtatie  12  ja sen lähiympäristö  sijoittuvat En-

simmäisen Salpausselän maisematyyppiin. Salpausselkä  on reunamuodostu-
ma,  joka hallitsee maisemaa muodostaen  selvän  rajan Rannikko-Suomen  ja 

 Järvi-Suomen väliin. Muodostuman leveys vaihtelee  sen lievealueiden  laajuu-
den mukaan. Salpausselkä toimii myös tärkeänä Kymijoen vesistöalueen  ye-
denjakajana  ja  on  tärkeä vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue. 

Asutus  on  sijoittunut järvien tuntumaan  ja nauhamaisesti Salpausselkää  pitkin, 
varsinkin muodostuman lämmin eteläinen rinne  on  tarjonnut suotuisat olosuh-
teet asutukselleja viljelylle. 

Suunnittelualueella  ei ole valtakunnallisesti arvokkaita laajoja maisemakokonai-
suuksia. Suunnittelualueen tuntumassa  on  kuitenkin maakunnallisesti arvok-
kaita maisema-alueita. Kankaan maisema-alue sijaitsee Villähteen eteläpuo-
lella  ja rajautuu pohjoisreunaltaan valtatiehen.  U udenkylän  maisema-alue suun-
nittelualueen itäpäässä rajautuu eteläosastaan valtatiehen. Kauempana tiestä 
sijaitsevat  mm. Koiskalan  ja  Tapiolan  ja Pansuon  maisema-alueet. 
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4.3.2  Kulttuuriympäristät  
Päijät-Hämeestä  on  löydetty merkkejä asutuksesta  kampakeraamiselta  ajalta 

 ja  pronssikaudelta,  mutta asutus  on  vakiintunut vasta  rautakaudella,  n. 500  eKr 
 -1200  jKr.  

Nastolan  järviseudulla  merkittävimmät  muinaisjäännösalueet  ovat Landen  Ah
-tialassa  ja  Nastolan  Ruuhijärvellä.  Vanhimpia  kyläasutusalueita  on mm.  Uu-

denkylän, Immilän  ja  Ruuhijärven  alueilla.  Ryhmäkylät  ovat sijoittuneet järvien 
tuntumaan. Vanhaa  mutkittelevaa  tiestöä  on  myös jäljellä. Keskiaikaisen  Ylisen 
Viipurintien  alempi haara  on  kulkenut  Uudenkylän  kautta  litin Kausalaan.  

Päijät-Hämeessä  on  tehty maakunnallinen  inventointi,  jossa  on  rajattu maa
-kunnallisesti  arvokkaita rakennettuja ympäristöjä  ja  kulttuuriympäristövyöhyk

-keitä. Ensimmäinen Salpausselkä muodostaa oman selkeän  kuthuuriympäris-
tövyöhykkeensä.  Valtakunnallisesti arvokkaita rakennettuja ympäristöjä ovat 

 mm.  Erstan  kartano  ja  puisto, Kirkonkylän kulttuurimaisema  ja  Toivonojan  kar-
tano  ja  kulttuurimaisema sekä  Seestan  kartano  ja  kulttuurimaisema.  

43.3  Tierna,serna 

Suunnittelualueen nykysa ieji iaisemaa leIwda 	pauseika.  le  kulkee Suu- 
ren osan matkaa  reunamuodostuman  tuntumassa. Tieltä ei kuitenkaan avaudu 
merkittävästi näkymiä avoimeen maisemaan,  esim. Uudenkylän  länsipuolella 

 on  pitkä  metsäinen  jakso.  Tiemaiseman  kannalta mielenkiintoisimpia kohtia  on 
mm.  länteen päin  ajettaessa  ennen Nastolan  eritasoliittymää  avautuva laaja 

 peltomaisema.  Muutoin maisemallisesti parhaat näkymät avautuvat  mm.  maan-
tieltä  3136  Orrilanmäen  kohdalta etelään.  



38 	 Ympäristövaikutusten arviointimenettely 

YMPÄRISTÖTAVOITrEET 

5 YMPÄRISTÖTAVOITTEET 
Ympäristövaikutuksia  koskevat tavoitteet  on  johdettu  YVA-lain  näkökulmasta 
ottaen huomioon myös valtakunnallisten  alueidenkäytön  näkökulmat. 

Hankkeen tavoitteiden laatimisessa  on  käytetty apuna  kehikkoa,  johon sisälty-
vät kansainvälisesti, valtakunnalliset,  seudulliset  sekä paikalliset lähtökohdat, 
säädökset, määräykset, sopimukset,  inventoinnit  ja  kaavoituksen tavoitteet. 

Tavoitteet  on  laadittu  suunnittelualueen ympäristöolojen  perusteella ottaen huo-
mioon hankkeen  oletettavat vaikutustavat  ja  vaikutusalueet.  

Tavoitteissa  on  otettu huomioon  

•  nykyisestä tiestä aiheutuvat haitalliset  ympäristövaikutukset,  jotka 
hankkeella pyritään poistamaan  

• ympäristöarvotja  ympäristön ominaispiirteet, joita hankkeella ei tule 
haitata  

Aihekohtaiset  tavoitteet  on  esitetty tehtävien selvitysten yhteydessä.  
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6  ARVIOINNIN KOHDENTAMINEN  

6.1 Arvioitavat ympäristövaikutukset 

Ympäristövaikutukset  ovat  YVA-lain  mukaan hankkeen välittömiä  ta  väliliisä 
 vaikutuksia, jotka voivat kohdistua 

ihmisten terveyteen, elinoloihin  ja  viihtyvyyteen 
>  maaperään, vesiin, ilmaan  ja  ilmastoon, kasvillisuuteenja eliöihin sekä 

näiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin  ja  luonnon monimuotoisuu-
teen 
yhdyskuntarakenteeseen,  rakennuksiin, maisemaan, kaupunkikuvaan  ja 

 kulttuuriperintöön 
>  luonnonvarojen hyödyntämiseen 

sekä näiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin.  

6.2  Vaikutusten aiheutuminen  ja  tunnistaminen 

Ympäristövaikutusten  arvioinnissa selvitetään vaikutukset tiehankkeen elinkaa-
ren ajalta. Vaikutuksien arvioinnissa otetaan huomioon sekä suorat että välilli-
set vaikutukset. 

Suunnittelun  ja  päätöksentekoajan  vaikutuksia voivat aiheuttaa muun muassa 
erilaiset tien sijaintiin  ja  toteuttamisajankohtaan  liittyvät epävarmuustekijät. 

Rakentamisesta aiheutuvia vaikutuksia aiheuttavat  mm.  tien tilatarpeen, tiera-
kenteiden  ja  rakennustoimien  vaikutukset.  Tien toteuttamisvaiheessa tiealue 

 otetaan tienpitäjän haltuun, minkä jälkeen käynnistyvät alueen voimakkaasti 
muokkaavat maanrakennustoimenpiteet. Tienrakennukseen sisältyviä toimen-
piteitä ovat  mm.  kasvillisuuden  ja  maaperän raivaus, maaperän vahvistami-
nen, tiealueen kuivatuksen järjestäminen, maaston korkeuserojen tasaaminen 
tiepenkereillä  ja  maasto-  tai kailioleikkauksin,  tien rakennekerrosten tekeminen, 
siltojen, meluesteiden  ja  muiden rakenteiden toteuttaminen. Koneet  ja  laitteet 
sekä nykyisellä valtatiellä tehtävät rakentamistoimet aiheuttavat työnaikaisia 
haittoja.  

Tien  liikenne aiheuttaa melua  ja  päästäjä  ilmaan.  Tie  muodostaa kulkuväylän, 
mutta toisaalta myös estevaikutuksen. Tienpidon vaikutuksia aiheutuu muun 
muassa liukkauden torjunnassa käytettävästä suolasta. 
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Tien  aiheuttamat ympäristömuutokset ilmenevät vaikutuksina ympäristössä. 
Vaikutusten tunnistamisessa  on  käytetty apuna kokemuksiin sekä teiden  ja 

 ympäristön vuorovaikutukseen perustuvia tietoja. Apuna vaikutusten tunnista-
misessa  on  käytetty muun muassa tiehallinnon julkaisuja. Hankkeen mandolli-
sia vaikutuksia  on  esitetty tarkemmin tehtävien vaikutusselvitysten yhteydes-
sä. 

Vaikutukset voivat olla luonteeltaan myönteisiä, kielteisiä  tai  neutraaleja. Lisäksi 
eri toimijoilla voi olla erilainen käsitys vaikutusten toivottavuudesta. 

Arviointialueen  rajaus  

Ympäristövaikutusten  arviointi koskee valtatien  12  tiejaksoa  Landen Joutjärven 
liittymä - Nastolan Uudenkylän liittymä, joka  on  pituudeltaan  14 km.  Suunnitte-
lussa  ja  vaikutusten arvioinnissa tutkitaan tien kehittämistä nykyisen valtatien 
maastokäytävässä. Arvioinnissa ei ole uuteen maastokäytävään sijoittuvia  tie- 
linja uksia. 

Ympäristövaikutusten  arvioinnin alueellinen laajuus vaihtelee tarkasteltavan 
vaikutuksen mukaan  ja  on  erilainen esimerkiksi liikennemelua, pohjavesiä, luon-
toa, rakennettua ympäristöä  ja  maisemaa tarkasteltaessa. 

Lähtökohtana vaikutustarkastelujen kohdentamiselle ovat nykyinen  tie-  ja  sii-
hen liittyvä välitön liikenneverkko, suunnittelualue sekä suunnittelualueen maan-
käytön  ja  yhdyskuntarakenteen alueyksikötja kokonaisuudet sekä ympäristö-
kohdekokonaisuudet. 

Vaikutusselvitysten  ja  vaikutusten arviointialueen laajuus muodostuu tarkem-
min arviointityön aikana. Arviointialue  on  esitetty tarkemmin tehtävien vaikutus- 
selvitysten yhteydessä. 
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7  TEHTÄVÄT SELVITYKSET  

7.1  Liikenteen  ja  tienpidon  aiheuttama  ympäristökuormitus  

7.1.1  Melu 

Hankkeella pyritään vähentämään tien aiheuttamaa valtatien varren  asutukseen 
 sekä muihin  herkkiin  kohteisiin  ja  ympäristöihin kohdistuvaa  meluhaittaa.  

Tieliikenteen aiheuttama  ympäristömelu  selvitetään laskennallisesti.  Melulas-
kennassa  käytetään  CADNAA  3.5-melulaskentamallia  joka laskee pohjoismai-
sen  tieliikennemelun laskentamailin  mukaisesti.  Melutasot  lasketaan tietoko-
neeseen  muodostettua  kolmiulotteista  maastomallia  käyttäen.  Lähtötietona 

 käytetään  ympäristövaikutusselvityksen  aikana  laadittavaa  liikenne-ennustetta 
 ja  Maanmittauslaitoksen maastotietoaineistoa. Melulaskenta  kattaa  koko  arvi-

oitavan valtatiejakson. 

Melutasot  esitetään mandollisimman havainnollisesti.  Laskettuja meluarvoja 
 verrataan  maankäyttömuotojen  mukaan valtioneuvoston päätöksen mukaisiin 

päivä-ja  yöajan ohjearvoihin. Kriittisissä  kohteissa voidaan esittää  melun  leviä-
mistä  havainnollistava poikkileikkauskaavio. 

Melulaskennan  perusteella arvioidaan  meluesteiden  tarve  ja  meluntorjunnan 
 edellytykset.  Ehdotettujen meluesteiden  vaikutus esitetään  melukartoilla. 

Melulle altistuvien  asukkaiden määrä esitetään  päivämelun  55  -  60 dB, 60  -  65 
dB  sekä yli  65 dB  meluvyöhykkeiden  perusteella.  Asukastietoina  käytetään  vä

-estörekisterikeskuksen paikkatietoaineistoa. 

Meluhaittojen  arvioinnissa otetaan asutuksen lisäksi huomioon muut  melulle 
 herkät kohteet (mandolliset sairaalat, koulut, päiväkodit).  Meluhäiriöiden  kan-

nalta kriittisten uusien asuinalueiden osalta selvitetään yhdessä Landen  ja  Nas-
tolan maankäytön suunnittelun kanssa kaava-alueilla  toteutettavia meluntorjun-
nan ratkaisumandollisuuksia  ja  niiden sisällyttämistä  laskettaviin meluntorjun-
taratkaisuihin. 

Raideliikennemelu  otetaan huomioon arvioinnissa  Ratahallintokeskuksen  aiem-
min  teettämien  selvitysten tulosten perusteella.  
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7.1.2 Tärinä  

Liikenteen aiheuttaman  tärinän vaikutusalue  on  tyypillisesti  vain  muuttamia  kym-
meniä metrejä  tielinjasta.  Mandollisesti  tärinäherkkien  kohteiden tunnistaminen 

 ja  vaikutusarviointi  tehdään  maaperätietojen  perusteella asiantuntija -arviointina.  

7.1.3 Päästät  ilmaan  ja  vaikutukset ilmastoon 
Kehittyvä moottori-  ja  päästöjenhallintekniikka  ja  muuttuneet polttoaineet ovat 

 vähentäneetja  vähentävät edelleen liikenteen päästöjä liikenteen kasvua nope-
ammin. Hankkeen tavoitteena  on,  että  kasvihuonepäästöjä liikenneverkolla  ei 
lisätä  ja  että päästöjen vaikutukset eivät kohdistu  haitallisina  ihmisiin. 

Liikenteen  päästömäärät  (hiilimonoksidi  CO,  hiilidioksidi  CO2,  typpioksidit NOX, 
hiilivedyt  ja  hiukkaset) arvioidaan  IVAR-ohjelmalla. 

Hankkeella ei ole  toteuttamisvaiheessa  sellaisia päästöjä, jotka vaikuttaisivat 
ilmastoon.  Pienilmastossa  paikalliset  tuuliolosuhteet  voivat muuttua  ja  tien  reu-
navyöhykkeen  kasvillisuus kärsiä  kuivumisesta.  Nämä selvitetään kasvillisuu-
teen  ja  eläimistöön  kohdistuvien vaikutusten sekä  pintavesivaikutusten  yhtey-
dessä. 

Pitoisuuksia  ja  niiden terveydellistä  tai  ympäristöhaittaa  arvioidaan muualta 
 mittauksilla  saatujen tulosten perusteella. Arvioinnissa esitetään mandolliset 

 päätöille altistuvat  herkät kohteet  ja  arvioidaan haitta-aineiden pitoisuuksien 
merkitystä kohteiden kannalta.  

7.1.4 Kuljetusonnettomuusriskit 
Tiejaksolla kuljetettavien  ympäristölle haitallisten yhdisteiden laatu  ja  määrä selvi-
tetään viranomaisilta saatavien tietojen perusteella.  Liikenteellisten  olojen muut-
tumisen vaikutus  kuljetusonnettomuusriskiin  tehdään asiantuntija-arviona.  

7.2  Vaikutukset ihmisiin  ja  yhteisöihin 

Hankkeella pyritään vähentämään tiestä nykyisin aiheutuvia haittoja  ja  kiinnite-
tään erityistä huomiota elinympäristön  arvostettavien  olosuhteiden  säilymiseen 

 ja  haittojen vähentämiseen asuntoalueilla  ja  asutuksen lähiympäristössä, vir-
kistys-  ja  vapaa-ajanalueilla.  Hankkeella pyritään turvaamaan  ja  edistämään 
autoliikenteen lisäksi myös muita  liikennemuotoja  (esimerkiksi  jalankulku  ja  pyö-
räily sekä  joukkoliikennepalvelut)  sekä lieventämään  estevaikutusta.  Hankkeen 
tavoitteena  on  myös parantaa liikenneturvallisuutta sekä vähentää liikenteeseen 
liittyviä turvattomuuden kokemuksia. 

Elinolojen kannalta keskeisiä selvitettäviä asioita ovat  mm.  taajama-alueidenja 
 muun asutuksen  lähiympäristö  ihmisten  elinympäristönä,  ympäristön viihtyi

-syystekijät  ja  koetun ympäristön muutokset sekä hankkeen vaikutukset liikku-
miseen  ja  liikenneympäristöön.  Arvioinnissa otetaan huomioon  tiehankkeen  lä-
hialueen asutus  ja  asutusaluekokonaisuudet.  Alueen  asukkailta  saatavan  ja 

 kerättävän tiedon perustella tarkastelu suunnataan seuraaviin  näkökulmiin: 
asumisviihtyvyys  ja  elinympäristön viihtyisyys sekä vapaa-ajan vietto-
mandollisuudet,  virkistysreittien  muuttuminen  
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•  nykyiset  estevaikutukset  ja  uudet  estevaikutukset 
•  työmatka-ja  asiointiliikenteen  toimivuus,  kulkumuodon  valinta-

mandollisuus, kävely-  ja  pyöräily,  liikenneturvallisuus  ja  koettu turvalli-
suus, eri väestöryhmien  liikkumismandollisuudet 

•  palvelujen  saavutettavuus,  kiinteistöjen arvo, muutokset elinkeinojen 
harjoittamiseen, olemassa olevat palvelut  ja  uudet  palvelukeskittymät 

•  hankkeen aiheuttamat ristiriidat  ja  niiden ratkaiseminen  
• häiriintyvät  kohteet  ja  erityiskohteet,  kuten koulut, päiväkodit, sairaalat  ja 

 vanhainkodit 
•  yhteisöt  ja  niiden identiteetti,  kokemuksellisesti  merkittävät kohteet 

 •  maiseman muutosten vaikutukset.  

Terveysvaikutusten  tarkastelussa tärkeän näkökulman muodostavat  melun, 
 päästöjen  ja  ympäristöriskien  sekä liikenteen mandolliset suorat  tai  välilliset 

terveyteen  kohdistamat  uhkatekijät. 

Vaikutukset voivat olla luonteeltaan myönteisiä, kielteisiä  tai  neutraaleja. Lisäksi 
eri  toimijoilla  voi olla erilainen käsitys vaikutusten  toivottavuudesta.  

Vaikutusten tunnistamisessa hyödynnetään  jo  olemassa olevaa kirjallista ma-
teriaalia  ja  kerätään uutta tietoa  paikallistasolta.  Kriittisten kohteiden  ja  vaiku-
tusalueen  väestön  ja  olosuhteiden alustava selvittäminen tapahtuu kirjallisten 
lähteiden, karttojen  ja  paikkatietoaineistojen  pohjalta. Vaikutusten  alustavaa 

 kartoitusta käytetään  vuorovaikutteisen tiedonkeruun taustamateriaalina.  

Sosiaalisten vaikutusten arviointi perustuu pääosin arvioinnin aikana  koottavan 
 ja  muodostettavan  aineiston  analysointiin. Aineistona  käytetään  arviointiohjel

-masta  järjestettävän yleisötilaisuuden  palautelomakkeita  ja  tilaisuudessa käy
-tyjä  keskusteluja sekä  internetin  kautta saatavaa palautetta. Arvioinnin yhtey-

dessä järjestetään  1 -2  asukkaiden  ryhmähaastattelua  eri  toimijatahojen  näke-
mysten selvittämiseksi. 

Aineiston  jäsentelyssä  ja  tulkinnassa käytetään apuna  Tiehallinnon  ja  Stakesin 
 ohjeita.  

7.3  Vaikutukset luontoon  ja  luonnonvarojen käyttöön  

7.3.1  Vaikutukset maa -ja  kallio perään 

Valtatien  viereltä  ei tunneta erityisiä geologisia  arvokohteita.  Asiantuntija tekee 
 karttatarkastelun  perusteella  maastokäynnin  Salpausselän niissä kohteissa, 

missä tien  leventäminen  tai  eritasollittymän  rakentaminen ulottuu maastossa 
geologisten kohteiden kannalta mandollisiin paikkoihin. Vaikutusten arviointi teh-
dään  asiantuntijaselvityksenä  ja  siitä laaditaan tarvittavat havainnollistavat esi-
tykset. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota geologisiin, biologisiin,  maisemalli-
siinja  moninaiskäytön seikkoihin. 

Arvioinnissa kiinnitetään huomiota myös hankkeen massojen hallintaan. Arvi-
oinnissa selvitetään  maanoton  ja  läjityksen  välilliset vaikutukset. Arvioinnissa 
selvitetään  tienrakennukseen  soveltumattomien  poistettavien  massojen käyt-
tökelpoisuus  ja  hyötykäyttömandollisuudet  sekä alustavasti muut  sijoituspai  k

-katarpeetja  -mandollisuudet. 

Hankkeen tavoitteena  on  pyrkiä säilyttämään mandolliset geologiset  erityis-  ja 
 arvokohteet  sekä käyttää maa -ainesvaroja  säästeliäästi.  
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7.3.2  Vaikutukset  pinta-ja pohjavesiin  

Hankkeen tavoitteena  on,  että yhdyskunnan kannalta tärkeät pohjavesialueet 
otetaan erityisesti huomioon suunnittelussa  ja  vähennetään tiepidosta pohja-
vedelle aiheutuvia haittoja  ja  riskejä. Lisäksi pyritään turvaamaan kiinteistöjen 
oma vedensaanti  ja  ehkäisemään pohjaveden pilaantumista sekä turvaamaan 
lähteiden  ja  pienvesien  hydrologiset olosuhteet. 

Nykyisen valtatien rakentaminen  on  jo  muuttanut tien lähialueen vesioloja. Ke-
hittämishanke lähinnä lisää päällystetyn alueen  pinta-alaa, mikä voi aiheuttaa 
muutoksia  pinta-  ja  pohjavesien muodostumismäärissä  ja  virtaamissa.  

Arviointia varten täydennetään tietoja lähteiden  ja  pienvesien luonnontilaisuu-
desta,  veden  laadusta  ja  tiestä aiheutuvasta kuormituksesta. Arvioinnissa kiin-
nitetään huomiota hydrologisiin muutoksiin sekä alapuolisten vesien mandolli

-sun  ympäristönhoitotarpeisiin. Lähtöaineistossa  kuvatut tietä lähimmät lähteet 
tarkistetaan maastokäyntien yhteydessä, minkä lisäksi karttatarkastelun perus-
teella tarkastetaan hankkeen kannalta mandollisesti kriittiset luonnontilaiset  pi

-envedet. 

Pohjavesialueiden muodostumat,  virtaukset  ja  muut tarpeelliset seikat täyden-
netään tarpeen mukaan  jo  tehtyjen pohjavesitutkimusten tietojen perusteella. 
Asiantuntija-arvioina selvitetään tienpidon  ja  liikenteen (muun muassa vaaral-
listen aineiden kuljetukset) aiheuttama riski pohjavesialueille sekä talousvesi-
kaivoille sekä määritellään pohjavesien suojaustarve  ja  periaatteet. Arvioidaan 
myös rakentamistoimenpiteiden mandolliset vaikutukset  ja  riskit pohjavesiolo-
suhteisiin Salpausselän etumaaston mandollisesti paineellisen pohjaveden alu-
eella. Lähtötietoina käytetään aiemmissa suunnitteluvaiheissa tehtyjen maa-
peräselvitysten tuloksia. Pohjavesiasioista järjestetään asiantuntijaneuvottelu 
Hämeen ympäristökeskuksen, Landen kaupungin  ja  Nastolan kunnan pohjave-
siasiantuntijoiden kanssa.  

7.3.3  Vaikutukset kasvillisuuteen, eliöihin  ja  luonnon 
monimuotoisuuteen 
Valtatie sijoittuu nykyiselle tieuralle, mikä rajaa uusien toimenpiteiden välittömät 
vaikutukset pääasiassa  jo  nyt vattatien vaikutuspiirissä oleville alueille.  Tien le

-ventäminen  ja  tekniset ratkaisut voivat muuttaa  tai  heikentää lajien elinympäris-
töjä  ja  tien lähistön ympäristöllisiä arvokohteita sekä aiheuttaa esteitä  ja  muu-
toksia eläinten liikkumiseen.  Tien  suorat vaikutukset kohdistuvat pääasiassa 
nykyisen tien välittömässä vaikutuspiirissä oleviin alueisiin. Välillisistä vaikutuk-
sista merkittävimmät ovat mandolliset vesiolojen  ja  maankäytön muutokset. 

Tavoitteena  on,  että tiehankkeella ei tuhota suojeltavien eliölajien esiintymis-
paikkoja  tai  heikennetä  niiden elinympäristöjä (lisääntymis-, ruokailu,- leväh-
dysalueet). Erityisesti tämä koskee luontodirektiivin lV-liitteen lajeja. 

Suunnittelualueella  on  tehty lokakuussa  2006  luontoarvojen maastoselvitys. 
Metsäiset  alueet tutkittiin vähintään  50- 100  metrin etäisyydeltä valtatiestä. Maas-
tossa havainnoitiin arvokkaita elinympäristäjä sekä luontodirektiivissä mainittu-
jen eliölajien  ja  uhanalaislajiston esiintymismandollisuudet  ajankohdan mah-
dollistamalla tarkkuudella. Maastossa arvioitiin myös mandollisten lisätutkimus

-ten  tarve. Keväällä  2007  toteutetaan kangasvuokon esiintymistä sekä liito-ora-
vaa koskevat lisäselvitykset. 
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Hirvieläinten kulkureitit  selvitetään  maastoinventoinnein  haastattelemalla alu-
een  metsästäjiä  sekä  tukeutumalla  tiepiirin  riistaeläinselvityksiin.  Selvityksessä 
käytetään apuna myös  hirvieläinonnettomuustilastoja.  Työn yhteydessä määri-
tellään myös muiden eläinten kannalta tarpeelliset  kulkujärjestelytarpeet.  Selvi-
tyksessä otetaan huomioon  elinympäristöhavaintojen  lisäksi alueiden liittymi-
nen laajempiin ekologisiin  verkostoihin. 

Lähtötietojen  analysoi  nnin  sekä tehtyjen selvitysten tietoihin perustuen  analyy-
sikartta  havainnollistaa osaltaan vaikutusten arviointia.  

7.4  Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, maankäyttöön  ja 
 elinkeinoihin 

Vaikutustarkastelun painopisteenä  on  hankkeen välittömien  maankäyttövaiku
-tusten  lisäksi arvioida tehtävien ratkaisujen soveltuvuutta kaavojen  ja  muiden 

suunnitelmien mukaiseen  yhdyskuntarakenteeseen  ja  liikenneverkkoon. 

Tieratkaisussa  pyritään ottamaan huomioon kuntien yleis-  ja  asemakaavallis
-ten  tavoitteiden toteuttaminen  liikkumismandollisuuksien,  tien  ja  maankäytön 

 yhteensovittamisen  sekä kuntien asunto-ja  elinkeinopolitiikan  näkökulmista.  

Yhdyskuntarakenteeseen  kohdistuvat vaikutukset  eritellään  sekä  maankäyttöä 
 koskeviin paikallisiin että  yhdyskuntarakennetta koskeviksi.  

Vaikutusten arviointi perustuu asiantuntija-arvioon.  Näkökulmana  on  erityisesti 
suunnitellun yhdyskuntarakenteen  ja  liikenneverkon  vuorovaikutus ottaen huo-
mioon eri  maankäyttömuodotja  niiden  liikenteelliset  ja  ympäristövaatimukset. 
Aineistona  käytetään  soveltuvin  osin myös kaavoituksen yhteydessä tehtyjä 

 vaikutustarkasteluja.  Vaikutusten arvioinnissa keskeistä  on  kerätyn tiedon  ja 
 muutostekijöiden  analysointi yhdessä  suunnittelualueen  kuntien  maankäyttö

-asiantuntijoiden kanssa.  

7.5  Vaikutukset maisemaan, taajamakuvaan  ja  kulttuuriperi ntöön 

Maisemavaikutukset  kohdistuvat  maisemarakenteen  osien, maa-  ja  kalliope-
rän, vesisuhteiden,  ilmaston,  kasvillisuudenja eläimistön  sekä ihmisen luoman 

 kulttuurisysteem  in  muodostamaan kokonaisuuteen. Suorien vaikutusten lisäk-
si arvioidaan hankkeen  seurannaisvaikutuksia  ja  vaikutusten  yhteisvaikutukset. 

Kulttuuriperintöön  kohdistuvien vaikutusten arviointi perustuu olemassa olevan 
tiedon  huoletliseen analysointiin  ja  kulttuuriympäristön  osien vuorovaikutuksen 
ymmärtämiseen.  Lähtöaineistoa  ja  kohteiden sijaintia  tarkennetaan  arvioinnin ai-
kana.  

Taajamakuvallisesti  merkittävin vaikutus syntyy nykyisen  tielinjan levenemises
-tä  sekä  eritasojärjestelyistä.  Toinen huomattava tekijä ovat myös mandolliset 

uudet  meluntorjuntarakenteet.  Muutokset maankäytössä vaikuttavat alueen yleis- 
ilmeeseen  ja  mittakaavaan. 

Maisemaan,  kulttuunperintöön  ja  taajamakuvaan  kohdistuvat vaikutukset esitetään 
 peitepiirroksena  kartalla, jolloin vaikutusten laajuus,  merkittävyys  ja  sijainti  on  par-

haiten havaittavissa. Vaikutuksia arvioidaan lisäksi sanallisessa muodossa. 

Hankkeen tavoitteena  on  sovittaa tarvittavat  tierakenteet  ympäristöön sekä tur-
vata arvokkaan rakennuskannan  ja  muinaisjäännösten säilyminen.  
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8  VAIHTOEHTOJEN VERTAILU 
Hankkeen vaihtoehtojen vaikutuksia verrataan asetettuihin tavoitteisiin  ja  arvioi-
daan vaihtoehtojen tavoitteidenmukaisuutta sekä vaihtoehtojen keskinäistä hy-
vyyttä tavoitteiden suhteen. 

Vaikutusten kuvaus 

Vaikutuksia kuvataan  ja  niitä ennustetaan kullekin vaikutukselle  ja  tarkasteluko-
konaisuudelle  ominaisella tavalla sekä sanallisesti että mandollisten laskennal-
listen tunnuslukujen perusteella. Vaihtoehtoja kuvataan niiden muutosten kaut-
ta, joita vaihtoehdon toteuttaminen aiheuttaa suhteessa nykytilaan. Lisäksi tar-
kastellaan vaikutusten kohdentumista esimerkiksi eri tienkäyttäjäryhmiin, eri 
alueille  tai  toimialueille. 

Vaihtoehtojen arviointi  ja  vertailu 

Vaihtoehtojen vaikutuksia arvioidaan suhteessa ympäristötavoitteisi  in.  Arvioin-
nissa laaditaan vaikutusten yhteenveto  ja  taulukko,  jota  käytetään apuna vaih-
toehtojen vertailuun. 

Vaihtoehtoja vertaillaan suhteessa vertailuvaihtoehtoon  VE  0.  Vaihtoehtojen 
vertailu tiivistetään selkeään, oleelliseen keskittyvään kuvaukseen vaihtoehto-
jen ominaisuuksista. 

Epävarmuustekijät 

Vaikutusten arviointiin liittyvät epävarmuustekijät  ja  arvioinneissa käytettäviin 
lähtötietoihin liittyvät mandolliset oletukset kuvataan. Vaikutusarvioinnin aika-
jänne  on  pitkä, joten epävarmuustekijöitä sisältyy esimerkiksi maankäytön  ja 

 yhdyskuntarakenteen kehittymiseen  ja  liikenne-ennusteisiin. 
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9  HAITTOJEN EHKÄISY  JA  LIEVENTAMINEN  
Vaikutusten arvioinnin aikana kiinnitetään huomiota havaittujen haittojen ehkäi-
syyn  ja  lieventämiseen. Mandollisuudet otetaan huomioon  ja  kuvataan kunkin 
vaikutuksen yhteydessä. Vaikutuksia voidaan lieventää  meluesteillä,  pohjavesi

-suojauksilla,  liikenne-  ja  virkistys- sekä  viheryhteyksien järjestämisellä  sekä 
 maisemanhoitotoimenpiteillä.  

lo  SEURANNAN SUUNNITTELU 
Vaikutusten arvioinnin aikana saattaa eri  vaihtoehdoissa  nousta esille alueita, 
kohteita  tai  vaikutusteemoja,  joita  on  kohteiden  merkittävyyden,  riskien  hallin-
nan  tai  epävarmuustekijöiden  takia syytä seurata. Suositeltava seuranta,  sen 
niveltäminen jatkosuunnitteluun ja  seurannan toteutuksen  vastuutahot  esite-
tään  arviointiselostuksessa. 
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Ympäristö 	 Arviointi  Nykytila  

Valtatiel2  on  yksi tärkeimpiä itä-länsi-
suuntaisia pääyhteyksiä Suomessa. 

Käsiteltävä tieosuus Landen Joutjärveltä 
Nastolan Uusikylään  on  nykyisin kaksi-
kaistainen moottoriliikennetie, joka  on 

 poikkileikkaukseltaan ns. leveäkaistatie. 
Valtatien nopeusrajoitus tieosuudella  on 
100 km/h.  Valtatieosuuden liikennemää

-rä on 7 000-12 500  ajoneuvoa/vrk (KVL 
 2006).  Liikenne  on  vilkkainta tieosuuden 

länsipäässä. Liikennemäärien  on  arvioitu 
kasvavan noin  40  %  vuoteen  2040  men-
nessä. Yhteysväli  Lahti—Kouvola kuuluu 
onnettomuustiheydeltään valtateiden vaa-
rallisimpaan viidennekseen. Valtatien koe-
tusta turvattomuudesta johtuu liikenteen 
osittainen siirtyminen rinnakkaistienä toi-
mivalle maantielle  312,  jonka liikenne- 
määrä tien tekniseen tasoon nähden  on 

 suuri. 

Hankkeessa sovelletaan lakisääteistä 
ympäristövaikutusten arviointimenettelyä 

 (YVA),  koska  osa  vaihtoehdoista voidaan 
toteuttaa moottoritienä. 

Suunnittelujakso  sijaitsee Salpausselkä- 
alueella, jonka nykyistä maankäyttöä hal-
litsevat Nastolassa  Lahti—Kouvola  -radan 

 pohjoispuolelle sijoittuneet asunto-, palve-
lu-ja  työpaikka-alueet. Landen kaupungin 
puolella valtatien pohjoispuolelle  on  muo-
dostumassa  Kariston uusi asuma-alue. 

Suunniteltavan tiejakson  länsiosa sijaitsee 
ensimmäisen Salpausselkäjakson reuna-
muodostumalla  ja  itäosa  Salpausselän 
etumaastossa. Suunnittelujakson läntisel-
lä osuudella valtatie sijaitsee lähes koko-
naisuudessaan pohjaveden muodostu-
misalueella. Suunnittelualueella  on  usei-
ta pohjavedenottamoita. Pohjavesi pur-
kautuu paikoin lähteinä. 

Suunnittelualueelta  tunnetaan joitakin tär-
keitä luonnonarvoja, mutta nykyinen val-
tatie  on  vaikuttanut tien vierialueen vesi- 
ja  ilmasto-oloihin. 

Valtatie sijaitsee suunnittelualueen keski-
vaiheella maakunnallisesti arvokkaalla 
Kankaan maisema-alueella, johon kuuluu 
merkittäviä kulttuuriympäristäkohteita. 

Hankkeen ympäristövaikutukset selvite-
tään  YVA-lain  mukaisesti. Ympäristövai-
kutukset ovat hankkeen välittömiä  tai  vä-
lillisiä vaikutuksia, jotka voivat kohdistua 
• ihmisten terveyteen, elinoloihin  ja  viih- 

tyvyyteen 
•  maaperään, vesiin, ilmaan  ja  ilmas-

toon, kasvillisuuteen  ja  eliöihin  sekä 
näiden keskinäisiin vuorovaikutussuh-
teisiin  ja  luonnon monimuotoisuuteen 

• yhdyskuntarakenteeseen, rakennuk
-sun,  maisemaan, kaupunkikuvaan  ja 

 kulttuuriperintöön 
•  luonnonvarojen hyödyntämiseen 
•  sekä näiden keskinäisiin vuorovaiku-

tussuhteisiin. 

Vaikutuksia kuvataan  ja  niitä ennustetaan 
kullekin vaikutukselle  ja  tarkastelukoko-
naisuudelle  ominaisella tavalla sekä sa-
nallisesti että mandollisesti laskennallis-
ten tunnuslukujen perusteella. Vaihtoeh-
toja vertaillaan toisiinsa kunkin vaikutuk-
sen osalta kiinnittäen huomiota vaikutus-
ten kohdistumiseen. Vaihtoehtojen vaikut-
tavuutta arvioidaan suhteessa hankkeel-
le asetettuihin tavoitteisiin. 

Nykyinen valtatie aiheuttaa tien lähialueen 
asutukselle meluhaittaa sekä pohjavesi- 
alueille kohdistuvia riskejä. 
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Vaihtoehdot 

Toimenpiteiden suunnittelulla halutaan 
parantaa tien liikenneturvallisuutta  ja  lii-
kenteen sujuvuutta sekä vähentää  ties- 
tå  ja  liikenteestä aiheutuvia häiriöitä. 

Vaihtoehto  0  kuvaa nykytilannetta. Vaih-
oehto  0  toimii vertailuvaihtoehtona  ja  vai-
utusten kuvausten lähtökohtana verrat-

Laessa kehittämisvaihtoehdon aiheutta-
mia muutoksia nykytilaan. 

Vaihtoehto  I on  varsinainen kehittämis-
vaihtoehto. Vaihtoehdossa nykyinen val-
tatie parannetaan nykyiselle linjauksel-
een. Vaihtoehtoon sisältyvät  mm.  seuraa-
vat toimenpiteet: 

valtatien poikkileikkaus muutetaan 
keskikaiteelliseksi nelikaistaiseksi 
moottoritieksi välillä Joutjärvi-
Nastola 
valtatien poikkileikkaus muutetaan 
keskikaiteelliseksi ohituskaistatieksi 
välillä Nastola-Uusikylä 
tieosuuden nykyiset eritasoliittymät  ja 

 niiden järjestelyt sovitetaan uuteen 
poikkileikkaukseen 
Joutjärven  ja  Villähteen  välille 
sijoitetaan uusi  Kolavan  eritasoliitty

-mä  ja  lisäksi Nastolan Veljeskylän 
kohdalla varaudutaan uuteen 
eritasoliittymään. 

Vaihtoehdossa  1  valtatietä levennetään 
osuudella Joutjärvi-Nastola  5-8  metriä  ja 

 osuudella Nastola-Uusikylä noin  2-4 
 metriä. Osuudella Nastola-Uusikylä  to

-teutettavat ohituskaistat  voidaan sijoittaa 
joko vuorotellen  (3-kaistainen)  tai  rinnak-
kain  (4-kaistainen).  

Lähtökohtana olevat ratkaisut suunnitel-
laan alustavasti  YVA-vaiheessa  ja  niitä 
tarkennetaan yleissuunnitteluvaiheessa. 

YVAja  siihen liittyvä 
kuuleminen  

YVA  -menettely jakautuu kahteen vai-
heeseen:  
1) Ympäristävaikutus  ten arviointioh-

jelma  on  arvioinnin työohjelma. 
Ohjelmassa esitetään ympäristön 
nykytilanteen kuvaus  ja  esitys 
tarkasteltavista toteuttamisvaihtoeh-
doista. Ohjelmassa kuvataan 
hankkeen lIIttyminen muihin suunni-
telmiin  ja  ohjelmiin sekä esitetään 
ehdotus vaihtoehtojen vertailusta. 
Lisäksi esitetään suunnitelma 
osallistumisen  ja  tiedottamisen 
järjestämisestä.  

2)Arviointiohjelman  ja  siitä annettujen 
lausuntojen  ja  mielipiteiden pohjalta 
tehdään tarvittavat selvityksetja 

vaikutusten arvioinnit, joista kootaan 
ympäristävaikutusten arviointise-
lostus.  Vaiheen aikana tarkennetaan 
ympäristöä koskevia tietoja  ja 

 suunnitelmavaihtoehtoja,  arvioidaan 
 ja  verrataan vaihtoehtoja, laaditaan 

ehdotukset vaikutusten lieventämi-
seksi  ja  suunnitelma seurannan 
järjestämiseksi. A,vioinnin sisältöä  ja 

 tuloksia esitellään yleisölle syksyllä 
 2007,  jolloin valmis arviointiohjelma 

asetetaan myös virallisesti nähtä  ville.  

Yhteysviranomaisena  toimiva Hämeen 
 ympäristökeskus  pyytää  arviointiohjel

-masta  lausunnot muun muassa alueen 
kunnilta. Muut viranomaiset, kansalaiset, 
järjestöt, yritykset  ja  muut asiasta kiinnos-
tuneet voivat jättää mielipiteen  arvioin-
tiohjelmasta  Hämeen  ympäristökes-
kukselle.  

Hanketta  ja  a,viointiohjelmaa  esitellään 
 14.6.2007  Nastolan Villähteellä Erstan 

koululla  klo  18-20. 



YVA-menettelyn liittyminen  
tiensuunnitteluun  

YVA-menettelyn tarkoituksena  on  selvit-
tää ennakkoon hanketta koskevat ympä-
ristövaikutukset siten, että ne voidaan ot-
taa huomioon suunnittelussa  ja  hanketta 
koskevassa päätöksenteossa. 

Hankkeen yleissuunnitelma laaditaan 
 YVA-menettelyn päätyttyä. Tiehallinto  tai 
 liikenne-  ja  viestintäministeriö  tekee yleis- 

suunnitelman hyväksymispäätöksen. 
Päätöksessä  on  käytävä ilmi,  millä  taval-
la ympäristövaikutusten arviointi  ja  yhte-
ysviranomaisen  siitä antama lausunto  on 

 otettu huomioon. 

YMPARISTÖVAIKUTUSTEN  ARVIOINTI 
VUOROVAIKUTUS  JA  

OSALLISTUMINEN 

Tavoitteiden  ja  vaihtoetitojen  muodostaminen  
I— 
il)  
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0  
z  

Vaihtoehto1en  suunnittelu mielipiteet  
F—)- 
ujLu 

Ympäristövaikutusselvitykset  ja  -arviointi 
Un- 

Yhteysviranomalsen  
lausunto 

Vaihtoehtojen vertailu 

ARVIOINTIOSELOSTUS Yleisötilaisuus  2  

Lausunnot  ja  
mielipiteet 

Lu  
z  

Yhteysviranornaisen  
lausunto 

ARVIOINTIMENETTELY  PÄÄTTYY 

Suunnitelmien puolesta hankkeen arvioi- 
daan olevan valmis toteutettavaksi aikai- 	 YLEISSUUNNITELMAN LAA11MINEN  
sintaan vuonna  2009.  

Kuva:  Atvioinnin  vaiheet, kuuleminen  ja  osallistuminen. 

LISATIETOJA: 

Hankkeeseen voi tutustua internetissä sivuilla, joille  on  linkki  koko  yhteysvälin  sivuilta 
www.tiehallinto.fi/vtl  2Lahti-Kouvola 
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